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Introduktion: Et liv uden skole
Jeg sidder på gulvet i det store køkkenalrum. Omkring mig ligger papkasser og skruer. Her er en
varm duft af savsmuld og en skarp lugt af maling. Overfor mig sidder Camilla, som er ved at samle
en køkkenskuffe til familiens nye køkken. I enden af det store rum befinder Camillas to døtre sig,
den ene i en hængekøjestol og den anden svinger sig i to træringe, der hænger ned fra loftet. Det er
fredag omkring middagstid, og jeg har siddet her på køkkengulvet i en times tid. Camilla og jeg
snakker om, hvorfor Camilla hjemmeunderviser sine børn. Jeg spørger ind til, hvilke reaktioner
familien har fået fra omverdenen? Om reaktionerne er anderledes i forhold til tidligere? Hun
fortæller:
I dag er der mange der godt ved, at man må (hjemmeundervise), men det er jo stadig
en forsvindende lille gruppe, der kaster sig ud i det. Vi er meget meget ens i Danmark,
så derfor føles det - tror jeg - for mange meget angstprovokende. Dels, at der er nogen
som træder ved siden af, som vi gør. Og hvis man så selv skulle gøre det, det er jo
endnu mere kontroversielt! Altså i Danmark er den største afvigelse, du kan gøre som
forældre jo, om du vælger den røde flyverdragt i stedet for den grønne i årets Hennes
og Mauritz-model. (Camilla)
Efter endnu en halv times snak om hjemmeundervisningen forlader jeg Camilla, hendes mand og
deres fire børn. Det er en solrig oktoberdag og rundt i mit hoved flyder tankerne.
Det er på det her tidspunkt mindre end et år siden, jeg selv blev opmærksom på, at man
overhovedet må hjemmeundervise i Danmark, og at det er noget nogle familier faktisk praktiserer.
Min interesse blev vakt og spørgsmålene begyndte at komme væltende: Hvem er hjemmeunderviserne? Hvorfor gør de det? Hvordan ser deres hverdag ud? Hvordan er forholdet mellem
forældre og børn? Hvad tænker forældrene om den læring, de ønsker for deres børn? Jeg
opdagede hurtigt, at jeg ikke var den eneste, der havde alle disse spørgsmål. Hver gang jeg nævnte
hjemmeundervisning i min omgangskreds, væltede der spørgsmål og kommentarer ud af folk: Hvad
med det sociale? Hvad med fællesskabet? Er der ikke noget, man skal tvinges til, selvom man ikke
har lyst? Hvem betaler? Hvem redder børnene, hvis forældrene er inkompetente?
Alle disse spørgsmål bed sig fast i min bevidsthed og udmøntede sig i et tre måneders feltarbejde i
efteråret 2019. Jeg havde sat mig for at undersøge familier, der mente, at skolen ikke er det bedste
sted for deres børn at blive klar til livet. Hjemmeundervisning er et aktuelt emne, fordi antallet af
hjemmeunderviste børn er stigende. Tal fra den danske forening for hjemmeundervisere viser i en
rundspørge blandt landets kommuner, at der i begyndelsen af 2020 var omkring 716 børn, der
bliver undervist i hjemmet. Ifølge foreningen selv er det mere end en fordobling fra 2017
(Frilæring.dk, 2020). Emnet er blevet yderligere aktuelt nu, hvor mange danske forældre i foråret
2020 prøvede kræfter med at undervise deres børn selv, fordi landets skoler var lukkede pga.
coronapandemien.
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Som studerende indenfor antropologi kunne jeg vælge at rejse ud i verden og undersøge
mennesker, der lever på helt andre måder, end der hvor jeg selv kommer fra. Laver man feltarbejde
i sin egen kultur handler det om at ”se det forunderlige i det velkendte”, som etnologerne Billy Ehn
og Orvar Löfgren siger (Ehn & Löfgren, 2017, s. 142). De familier, vi skal møde i denne
undersøgelse, ligner på mange måder mange andre børnefamilier i Danmark: De bor sammen
under ét tag, far, mor og mellem et og fire børn. De tager i Lalandia, spiser fredagsslik, leger med
Barbie, farver håret lyserødt, går til karate, bor i villaer og lejligheder i byen og på landet, skændes
og hygger sig. Og alligevel skiller de sig ud på et væsentligt område, som mange forbinder med et liv
med børn, nemlig skolen.
I pædagogisk antropologi ser man på de sociale og kulturelle sammenhænge, mennesker indgår i.
Der undersøges de forventninger og anvisninger, der er gældende i disse sammenhænge, og
hvordan de påvirker folks handlinger og betydningsdannelser. For at forstå, hvordan folk handler og
opfatter andre og sig selv, må man således også se på, hvilke dominerende værdier, rationaler og
normer der er på spil (Gulløv, Nielsen & Winther, 2017, s. 8-9).
Jeg vil i denne analyse gribe fat om nogle centrale pædagogisk antropologiske temaer: Civilisering
og opdragelse samt identitet herunder normalitet og afvigelse (Bach, 2017; Gilliam, 2017; Kjær,
2017). Familiernes værdier og idealer for opdragelse vil jeg belyse med udgangspunkt i sociolog
Norbert Elias’ civiliseringsteori (Elias, 1939/1994, 1994, 1998). Opdragelse kan ses som den direkte
eller indirekte påvirkning, der sker oftest mellem børn og voksne, hvor børn lærer at blive klar til
livet. Jeg ser på familiernes opdragelse for at sige noget om de sociale og kulturelle værdier og
normer for opførsel, der ønskes videregivet. Jeg vil desuden inddrage forskning omhandlende
forældreskab og familie (Furedi, 2002; Lee, Faircloth, Macvarish & Bristow, 2014). Til at belyse
hjemmeundervisernes identitet og værdier griber jeg fat i forskellige sociologer og antropologer
bl.a. Marianne Gullestad (Gullestad, 1989, 1997, 2002), Erving Goffman (1959/2014, 1963/2014),
Fredrik Barth (1969, 1994), Pierre Bourdieu (1979/1995, 2002, 2014) og Richard Jenkins (2006).
Problemformulering
På baggrund af tre måneders feltarbejde blandt hjemmeundervisende familier i forskellige dele af
Danmark, ønsker jeg at undersøge, hvilke værdier og idealer forældrene har for deres børns
opdragelse samt om og i så fald, hvordan hjemmeundervisningen præger familiemedlemmernes
identiteter? Jeg vil i tre analysekapitler belyse følgende tre spørgsmål:
1. Hvordan forholder hjemmeunderviserne sig til skolen, og hvordan fortolker de
omgivelsernes normer og værdier for opdragelse?
2. Hvilke værdier og idealer for forældreskab og læring kommer til udtryk hos
hjemmeunderviserne?
3. Hvordan opfatter familiernes sig selv i forhold til andre familier - både andre familier, der
hjemmeunderviser, og andre familier, der ikke gør?
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Moderne hjemmeundervisning
I dette afsnit vil jeg opridse, hvordan forholdene for hjemmeundervisning ser ud i dag, med en kort
introduktion til lovgivningen i Danmark samt overblik over moderne hjemmeundervisning
herhjemme og i udlandet (for et historisk overblik se: Beck, 2007; Gaither, 2017).
Christian Beck er professor i pædagogik og en af de få nordiske forskere, der har undersøgt
hjemmeundervisning (Beck, 2006, 2007, 2008). Han betegner hjemmeundervisning som grundskoleoplæring, som forældrene tager ansvar for. Den bliver givet udenfor skolen, men svarer til den,
som bliver givet i den offentlige skole (Beck, 2007, s. 12-13). Den moderne hjemmeundervisning
træder frem i midten af 1900-tallet, hvor den får et større pædagogisk, politisk og akademisk fokus
og en stigende interesse fra medier og offentligheden (Beck, 2007, s. 12-13).
Hjemmeundervisning har dog altid eksisteret, da det først var med skoleloven i 1814, at der kom en
alment gældende undervisningspligt og en statsreguleret skole. Før skoleloven var der tale om en
langt mere uformel læring i hjemmene, hvor børnene ofte indgik i familiens arbejdsstyrke (Gilliam &
Gulløv, 2012, s. 42).
I Danmark sikrer grundloven, at børn kan undervises hjemme. Her står der, at danske børn har
undervisningspligt - ikke skolepligt. Der står ligeledes, at forældrenes undervisning skal stå på mål
med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen (Grundlov, 1953). Det vil sige, at hjemmeunderviserbørnene ligesom børn i friskole og privatskoler skal kunne det samme som andre børn,
når de går ud af 9. klasse, og have de samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet (Undervisningsministeriet, 2020). Til gengæld føres der af kommunen et tilsyn med
undervisning. Der er ikke et specifikt krav til hvor ofte, den familierne får typisk besøg 1-2 gange om
året.
Som tidligere nævnt bliver ca. 716 børn hjemmeundervist i Danmark. Det vil sige ca. 1 ud af 1000
børn i grundskolealderen. Der føres dog ikke nogen officiel statistik med antallet af hjemmeunderviste børn, så tallene kan være tvivlsomme (Frilæring.dk, 2020). I marts 2018 udkom en
rapport lavet for Undervisningsministeriet, der bl.a. var en undersøgelse af hjemmeundervisning og
børn uden for undervisningstilbud (Undervisningsministeriet, 2018). Rapporten viste, at årsager til,
at hjemmeundervise er meget forskellige, men at de mest typiske er, at barnet mistrives i skolen
eller, at barnet er ’i mellem’ skoletilbud f.eks. pga. flytning. Derudover er begrundelserne
samarbejdsvanskeligheder mellem forældre og skole samt forældrenes politiske eller pædagogiske
overbevisning (Undervisningsministeriet, 2018, s. 41).

Forskning om moderne hjemmeundervisning
Det meste forskning om hjemmeundervisning er lavet i USA, hvor ’home education’ eller
’homeschooling’ som de kalder det, er mere udbredt (Beck, 2006, s. 201). USA´s skolesystem er
meget anderledes end det danske og nordiske; der er en større grad af privat finansiering af
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uddannelse samt en øget vægt på individualisering og valgfrihed. Hjemmeundervisning i Norden og
Europa er generelt mindre højrepolitisk end i USA (Beck, 2006).
Ser man på de danske nabolande, er forholdene omkring hjemmeundervisning ikke helt så frie som
i Danmark. I Tyskland er hjemmeundervisning ulovligt; der er dog omkring 500 børn, der undervises
hjemme alligevel (Spiegler, 2003, s. 179). I Sverige er hjemmeundervisning en undtagelse fra
skolepligten; det vil sige, at man skal søge om at få lov, og det er i praksis ret besværligt (Beck,
2006, s. 191).
Jeg vil kort opsummere den centrale forskning i moderne hjemmeundervisning, hvoraf en stor del
har fokus på årsagerne til at hjemmeundervise (Beck, 2006, 2007; Kingston & Medlin, 2005; Van
Galen, 1987, 1988). Meget forskningen ser også på børnenes socialisering (Beck, 2008; Kingston &
Medlin, 2005; Medlin, 2000, 2006, 2013; Ray, 2013). Her viser forskningen, at hjemmeunderviste
børn i de fleste tilfælde ikke har problemer med at begå sig socialt, ligesom at de heller ikke halter
bagefter fagligt, men faktisk ofte ligger over middel (Beck, 2007, s. 106; Medlin, 2006; Ray, 2013).
Forskningen viser, at hjemmeundervisende forældre deler det samme fokus på barnets sociale
kompetencer som omgivelserne, men de mener ikke dette læres bedst i den almindelige skole
(Medlin, 2000, s. 109). På trods af, at forskningen viser, at hjemmeunderviste børn klarer sig godt
både fagligt og socialt, oplever hjemmeunderviserne stadig stor modstand fra omgivelserne (Beck,
2007, s. 105; Gray & Riley, 2013; Medlin, 2000, 2013; Ray, 2013).
Blandt amerikansk forskning finder jeg især Donna Kirschners antropologiske ph.d.-afhandling om
unschooling-bevægelsen relevant (Kirschner, 2008). Heri betegnes ’unschooling’ som en bevægelse
under hjemmeundervisning. Kirschner argumenterer for, at ’unschooling’ kan ses som en
modkultur til den amerikanske neoliberale undervisningspolitik og praksis. Hun ser på, hvordan
familierne skaber og legitimere deres modkulturelle livsstil og uddannelsessyn (Kirschner, 2008, s.
4). Forældrene i Kirschners undersøgelse ligner på nogen områder de hjemmeundervisere, jeg har
mødt. De ser hjemmeundervisning som havende en sammenhæng med andre livsstilsvalg, f.eks.
prioriterer de ro og nærhed, og de forsøger, at have et tillidsfuldt forhold til deres børn både i
forhold til læring og i forældre-barn relationen.
Meget af den forskning, der er lavet om hjemmeundervisning, påpeger manglen på samme (Beck,
2007, s. 15; Kirschner, 2008, s. 7; Kunzman & Gaither, 2013; Medlin, 2000, s. 118-119). Især
påpeges den manglende kvalitet og troværdighed, da den amerikanske forskning ofte er politisk
motiveret og støttet af interesseorganisationen ’Home School Legal Defense Association’. Den er
derfor usikker og kan have en bestemt pro-hjemmeundervisning agenda (Gaither, 2017, s. ix;
Kirschner, 2008, s. 7; Kunzman & Gaither, 2013, s. 5).
På baggrund af ovenstående vil jeg mene, at der mangler viden om hjemmeundervisernes liv og
hverdag i en dansk kontekst, da samfundsforholdene her er meget anderledes end i USA. Som sagt
efterlyses der mere forskning på området i ovennævnte forskningsartikler, men jeg har også selv
oplevet en mangel i forbindelse med litteratursøgning til denne opgave.
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Jeg vil igennem dette speciale primært læne mig op af forskning, der har undersøgt lignende
temaer, som jeg: civilisering, identitet og forældreskabet (Bach, 2015; Bach, Dannesboe, et al.,
2020; Gilliam & Gulløv, 2012). Jeg ser det som særligt relevant at bruge pædagogisk antropologisk
funderet forskning lavet i en dansk kontekst. Mit forskningsfelt skiller sig dog ud fra disse ved at
være en undersøgelse af familier, der ikke er en del af skolesystemet.

Brug af tegn og skrifttyper
Alt tekst der stammer fra ’felten’ vil stå i kursiv. Dette gælder citater fra mine ’informanter’ samt
emiske begreber, altså ord og udtryk der optræder inde i teksten, som bliver brugt af
informanterne. Noter fra feltdagbog er ligeledes skrevet i kursiv, men der vil være beretninger fra
felten, som vil indgå̊ som almindelig tekst. Hvis der i feltnoter eller citater er parenteser, er det fordi
jeg selv tilføjer en afklarende beskrivelse. Hvis der i et citat eller feltnote samtidig refereres til en
dialog, sættes denne i ”dobbeltanførselstegn”. Citater i feltnoter er dog efter bedste hukommelse,
hvor citater fra interview er transskriberet fra bånd. Titler, citater og begreber fra litteratur citeres
ligeledes ”sådan”. En parentes med tre punktummer (…) betyder, at dele af citatet eller feltnoten er
bortredigeret. Hvis jeg ønsker at fremhæve et ord, sættes det i enkelt ’anførselstegn’. Børnenes
alder er, så vidt den kendes, altid skrevet i parentes efter deres navn. Optræder der både børn og
voksne i et citat eller feltnote skrives den voksnes navn med store BOGSTAVER.
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Metode: Feltarbejde blandt hjemmeundervisere
I følgende kapitel vil jeg præsentere nogle af de overvejelser, jeg gjorde både før, efter og under
feltarbejdet. Mit empiriske materiale udgør et vigtigt grundlag for denne undersøgelse, og det er
derfor relevant at se på, hvordan materialet er blevet skabt. Jeg har set felten som en udveksling,
hvor jeg sammen med mine informanter har skabt dét, jeg kalder mit empiriske materiale. Jeg
bruger således ikke ordet ’informant’ i klassisk forstand, hvor man ser antropologen som adskilt fra
felten (Amit, 2000, s. 3). Min egen rolle, mine forforståelser og erfaringer, spiller ligeledes en
væsentlig rolle i skabelsen af det empiriske materiale. Formålet med dette afsnit er at vise min rute
i feltarbejdet samt sikre validitet og transparens (Tjørnhøj-Thomsen & Ploug-Hansen, 2009, s. 243)
Det empiriske materiale er skabt primært gennem tre måneders feltarbejde i efteråret 2019, men
overordnet har indsamlingen af empiri strakt sig fra maj 2019 og stopper nok først rigtig, når dette
speciale er afleveret. I løbet af denne periode har jeg talt med, været sammen med og observeret
et udpluk af hjemmeunderviserende familier i Danmark – og netop dette udgør et feltarbejde, som
er en væsentlig del af den etnografiske metode (Madden, 2010, s. 77-79).

Præsentation af felten
Mit feltarbejde er primært udgjort af samtaler med og besøg hos 14 forskellige familier. De fleste
familier jeg har mødt, bestod af en mor og far og et til fire børn. To familier fulgte jeg tættere, dem
vil jeg præsentere her:
Familien Østergaard bor i en mindre by. Familien består af mor, Julie, og far, Kasper, og deres tre
børn: Viggo (7), Frode (5) og lillesøster Emma (1). Jeg besøgte familien over tre omgange i tre dage
ad gangen og overnattede hos dem, når jeg var på besøg. De ældste børn har gået i daginstitution
tidligere, men er nu alle hjemme. Julie gik hjemme og Kasper arbejdede, men var meget hjemme.
Familien Lund bor i en mindre by udenfor København. Familien består af mor, Line, og far, Søren, og
deres tre børn: Andrea (8), Albert (3) og lillesøster Frida (1). Jeg var sammen med familien over flere
omgange både hos dem og ude i byen – 9 besøg i alt. Det to yngste har aldrig gået i institution.
Andrea var netop stoppet i sin klasse, og familien var lige startet med at hjemmeundervise, da jeg
havde mit første besøg hos dem i august. Line gik hjemme med de tre børn, mens Søren arbejdede
fuldtid.
Ud over familien Lund og Østergaard har jeg foretaget 12 interviews med forskellige hjemmeundervisere. Jeg lavede et interview med Adam, en 16-årig dreng, der stod for sin undervisning selv.
Jeg har talt med otte mødre, de fleste i deres hjem. Et interview foregik over telefon og to af
mødrene talte jeg med sammen.
Derudover har jeg talt med Sara, der er formand for hjemmeundervisernes forening ”Fri læring”,
som også er hjemmeunderviser gennem mange år (fra nu af bare omtalt som ’formanden’).
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Desuden interviewede jeg Morten, som er tidligere formand for samme forening, mangeårig
hjemmeunderviser samt tilsynsførende og aktiv blogger om den pædagogiske læringsfilosofi
’unschooling’ (Holmstrup, 2020). Morten vil fremover blive omtalt som ’den tidligere formand’. Jeg
har ligeledes interviewet hjemmeunderviser og blogger Maj My (Humaidan, 2020). Disse tre
informanter bruger jeg på en særlig måde, da jeg ser dem som en slags ’eksperter’ inden for det de
gør. Jeg bruger derfor deres rigtige navne og titel, når de udtaler sig som eksperter.
Generelt har alle øvrige informanter fået et pseudonym, ligesom jeg nogle gange har ændret på
detaljer, der kunne afsløre hvem de er. F.eks. ændret deres køn eller delt enkelte personer op i
flere for at beskytte dem mod genkendelse. Hjemmeundervisermiljøet er et lille miljø, og jeg
oplevede ofte, at de refererede til hinanden internt. Der er derfor risiko for, at de genkender
hinanden, og pseudonymisering kan således ikke alene beskytte mine informanter (Jacobsen &
Johansen, 2009, s. 215). Dette har jeg taget højde for i min analyse.
Kontakten til mine informanter blev skabt på forskellig vis gennem mit eget netværk og gennem
grupper på Facebook, hvor jeg tog kontakt til personer, jeg kunne se, var aktive. Ligeledes mødte
jeg familier til forskellige hjemmeunderviserarrangementer. Formanden blev også en vigtig ”gatekeeper” til felten (Hammersley & Atkinson, 1983/2007). Hun satte mig i forbindelse med en række
hjemmeundervisere, hun havde kendskab til, og hjalp mig således med at nå bredt ud.
De fleste af mine informanter havde kontakt med en gruppe af andre hjemmeundervisere fra deres
lokalområde. Gruppen kunne bestå af alt fra to til over 10 familier og være strukturerede med faste
familier og mødetider hver uge. Men også mere løse og åbne aktiviteter kunne foregå, ofte
annonceret via Facebook eller andre fora. Ud over mine besøg og samtaler med familierne deltog
jeg i sådanne arrangementer, hvor der var flere hjemmeundervisere til stede. Det kunne være åbne
begivenheder opslået på Facebook eller legegrupper med mine informanter. Jeg har således mødt
et hav af hjemmeundervisere og oplevet forskellige perspektiver på, hvem de er. Jeg har set,
hvordan de interagerer i deres hjem, men også i samlinger af flere. Mine informanter var alle
hjemmeundervisere med mellem et par uger til 10 års erfaring. Familierne boede forskellige steder
i landet; i København og i mellemstore og mindre byer og på landet.
Jeg har altså mødt hjemmeundervisere, der praktiserer hjemmeundervisning på mange forskellige
måder. Dog har jeg især fået mødrenes perspektiver. Dette var ikke noget, jeg efterspurgte, og selv
om mange forældre delte opgaven med at hjemmeundervise, var det oftest mødrene, der primært
stod for hjemmeundervisningen og kontakten med mig. Det var oftest mødrene, der gik hjemme,
mens fædrene arbejdede. Perspektivet omkring den ulige kønsfordeling blev nævnt af nogle
hjemmeundervisere. Jeg vil dog ikke gå ind i en nærmere analyse af betydningerne af og årsager til
’mødre-dominansen’ i denne opgave, selvom det også er et interessant aspekt af
hjemmeundervisning i Danmark.
De fleste familier i min analyse tilhører det, man kan betegne som middelkassen. Jeg vil i analysen
nævne nogle perspektiver på klasse, og jeg er opmærksom på, at der er forskellige positioner og
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dispositioner i forhold til valg og ressourcer. Derfor vil jeg inddrage perspektiver fra bl.a. sociolog
Pierre Bourdieu, men vil ikke gå ind i en nærmere analyse af betydningen af hjemmeundervisernes
klasse (Bourdieu, 2014).
Mit fokus i feltarbejdet har været familier og deres hverdag. I mit tilfælde indebærer familien; børn
i skolealderen og deres forældre. Det er børnene, der er hjemmeundervisningens centrum, og jeg
har derfor været interesseret i at opnå indsigt i deres hverdag (jf. Gulløv & Højlund, 2003). Jeg har
således forsøgt at inddrage børnenes perspektiver ved at opholde mig sammen med dem og spørge
dem, hvad de synes. Eftersom en del af min empiri er skabt gennem interviews, er mit fokus blevet
meget påvirket af forældrene. Det var min oplevelse, at jeg bedst fik indblik i børnenes perspektiver
ved at tale uformelt med dem og ikke foretage formelle interviews (Gulløv & Højlund, 2003, s. 149).
Jeg ser børnene som aktive medspillere, og derfor handler mit speciale om hjemmeunderviserfamilier. Jeg refererer dog til forældrenes meninger og udtalelser, når jeg kalder dem
’hjemmeunderviserne’.

Feltarbejdets metoder
Her vil jeg præsentere de metoder, jeg har anvendt under mit feltarbejde til at indsamle empiri fra
felten. ”Metoden må altid bøje sig for felten” skriver antropolog Kirsten Hastrup (Hastrup, 2010, s.
10). Mine valg af metoder afspejler således den felt, jeg har bevæget mig i, hvad der var muligt, og
hvilke metoder, der har kunnet give mig det bedste indblik i hverdagen som hjemmeunderviser. Mit
feltarbejde har som nævnt bestået af deltagerobservation hos to familier og interviews med
forskellige hjemmeundervisere. Derudover har jeg søgt indblik i hjemmeundervisernes verden
gennem litteratur og på internettet.
En del af mit empiriske materiale er skabt gennem deltagerobservation hos familien Lund og
Østergaard, som jeg besøgte ni gange hver (Hammersley & Atkinson, 1983/2007). Man kan betegne
den form for deltagerobservation som ”step-in-step-out”-etnografi, fordi jeg ikke var i felten
konstant, men holdt pauser og vendte tilbage med mellemrum (Madden, 2010, s. 79-81).
Hos familierne deltog jeg i deres hverdagsliv; cyklede til fodbold, holdt legegruppe, spiste
aftensmad, gik på museum i regnvejr, bagte muffins og skar græskar til halloween. Centralt i
deltagerobservation er feltarbejderens krop og sanser som instrument til at forstå informanternes
liv. Jeg ”hang ud” og brugte mig selv og min tilstedeværelse til at forstå, hvordan hjemmeunderviserne lever (Madden, 2010, s. 77-83). Jeg forsøgte så vidt muligt at deltage i de aktiviteter,
familien havde planlagt og understregede, at de ikke skulle arrangere noget særligt, fordi jeg kom.
Således kunne dagene indebære alt fra at lave opgaver i matematikbogen til teaterbesøg.
Mine oplevelser hos familierne blev nøje nedskrevet i min feltdagbog, når jeg kom ind på mit
værelse om aftenen eller sad i bussen på vej hjem (Rubow, Fritsch & Ahl, 2018). Jeg fandt tidligt i
processen ud af, at det gav mig unødvendig opmærksomhed at sidde med dagbogen fremme, når
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jeg var på besøg. Jeg følte mig i forvejen lidt fremmedgjort - som en ukendt person, der træder ind i
familiens private hjem for at studere dem - og dagbogen kunne således hurtigt blive en barriere.
Især ønskede jeg at skabe en god kontakt til børnene, og det krævede en særlig tilstedeværelse af
mig.
Som et vigtigt input til deltagerobservation har jeg lavet en række etnografiske interviews inspireret
af antropologen James Spradley (1979). Interviewene var løst strukturerede og havde fokus på
informanternes hverdag og livsverden (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 19). Alle interviews varede 1-2
timer og tog udgangspunkt i en interviewguide, jeg havde udarbejdet på forhånd.
Interviews og deltagerobservation kan supplere hinanden ved gennem interviewet at undersøge
folks holdninger, men også se på, hvordan de rent faktisk handler gennem observationen (Ehn &
Löfgren, 2017, s. 137). Uddrag fra interviews fylder meget i min analyse. Disse citater giver en
stemme til informanterne og giver udtryk for deres værdier og forestillinger.
De fleste interviews foregik i informanternes hjem, og ofte var børnene til stede. Det skabte rum for
dialog, hvor børnene kunne blande sig i samtalen og komme med kommentarer, men det
forhindrede mig også i at stille nogle mere kritiske og sårbare spørgsmål, fordi jeg var i tvivl om,
hvordan dette ville blive modtaget. På den anden side gav børnenes tilstedeværelse mig et indblik i
familiens relation og forhold. Interviewet satte således også rammen for observationer, hvor det at
komme hjem til folk og opleve, hvordan de bor og interagerer med hinanden blev kilde til viden
(Rubow, 2010).
Ved siden af mine møder med hjemmeunderviserne har jeg søgt inspiration i forskellige materialer,
der kunne give mig indsigt hjemmeundervisning. Dette kalder Ehn og Löfgren for ”bricolagemetoden”, og de mener, at denne tilgang til empirisk materiale kan være med til ”at fange
spændingen mellem ideal og virkelighed” (Ehn & Löfgren, 2017, s. 144-145).
Jeg har lyttet til podcast om forældreskabet, pædagogik og hjemmeskoling samt set dokumentarer
om danske institutioner og børnefamilier (DR1, 2020; Radio24syv, 2018; TV2, 2019a, 2019b). Disse
kulturelle produkter har givet mig indblik i den virkelighed, mange børnefamilier lever i. Da jeg ikke
selv har børn, har dokumenterer og podcast om børneopdragelse og kritik af institutioner givet et
uvurderligt billede af, hvad danske børnefamilier bekymrer sig om og længes efter. Gennem
kulturelle fremstillinger af hjemmeundervisere i bøger og film har jeg ligeledes fået indsigt i,
hvordan hjemmeundervisere kan blive opfattet som overbeskyttende og fanatiske samfundskritikere (Borgman, 2019; Moselle, 2015; Ross, 2016; Westover, 2019). Det er min opfattelse, at
disse fremstillinger præger vores opfattelse af hjemmeunderviserne – det vil jeg komme nærmere
ind på i analysen.
Gennem feltarbejdet har internettet og sociale medier ligeledes været en kilde til viden og indsigt
om min felt. Jeg har løbende fulgt hjemmeundervisere på sociale medier, der på forskelligvis
blogger om deres liv og erfaringer med at hjemmeundervise (Holmstrup, 2020; Humaidan, 2020;
Leonhardt, 2020). Jeg har desuden fulgt en række facebookgrupper, hvor hjemmeunderviserne
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møder hinanden, diskuterer og finder sparring. Man kan således sige, at jeg til en vis grad har udført
webnografi, hvor jeg har set mine informanters færden på nettet, som et bestemt domæne af
deres liv (Albris & Wahlberg, 2018).
Mine informanter fandt i høj grad også inspiration i psykologisk og pædagogisk faglitteratur.
Forældrene brugte blandt andet litteraturen, som en slags folketeori, til at blive klogere på
opdragelsen af deres børn (Bach, 2015, s. 19). På flere bogreoler stod psykolog Peter Grays bog
”Free to learn”, hvor Gray skriver om, hvordan børn lærer naturligt gennem leg, men at denne evne
bliver ødelagt i skolesystemet (Gray, 2013). Psykolog Gordon Neufelds bog ”Hold on to your kids”,
der handler om forældres betydning for børnenes udvikling, var ligeledes en klassiker at finde på
flere af mine informanters hylder (Neufeld & Maté, 2006).
Både bøger og blogs har således givet mig perspektiver, jeg har kunne referere til i samtaler med
mine informanter, og har således været vigtige kilder til inspiration og forståelse af felten.

Forskerpositioner og etik
Som feltarbejder bruger jeg mig selv og min krop som redskab til at producere viden om min felt
(Madden, 2010, s. 82-88). Jeg er altså selv en aktiv medskaber af empirien, og i følgende afsnit vil
jeg reflektere over, hvilke positioner jeg indtog i felten.
Eftersom jeg trådte ind i familierne, ofte lidt yngre end forældrene og selv uden børn, indtog jeg
meget naturligt en rolle som udenfor stående ”novice” (Hammersley & Atkinson, 1983/1995, s. 99101). Jeg optrådte både som ven af børn og forældre, hvor jeg i lige så høj grad deltog i samtaler
med de voksne som i børnenes lege og aktiviteter. Dermed kan man sige, at jeg også fik rollen som
”atypisk voksen” (Gulløv & Højlund, 2003, s. 104-106). Denne rolle kunne dog også i nogen tilfælde
skabe lidt forvirring:
På vej hjem fra legegruppe skal vi – KASPER (far), Viggo (7), Frode (5) og jeg – forbi
SuperBrugsen. KASPER parkerer bilen på parkeringspladsen. Viggo og jeg bliver i bilen
og venter, mens de andre går ind. Viggo kravler rundt på sit sæde. Han åbner sit
vindue helt op og sætter sig i vinduet med benene ind i bilen og armene hvilende oven
på bilens tag. Jeg synes egentlig ikke, at det er okay, men jeg ved ikke, om jeg skal sige
noget, for jeg er i tvivl, om KASPER ville synes, at det er fint nok. Jeg siger til Viggo, at
han skal passe på, at han ikke falder bagover, da asfalten er hård. ”Ja, ja jeg skal nok
passe på” vrænger han af mig, så jeg forstår, at jeg er et pylrehoved. Viggo begynder
at kigge sig lidt over skulderen, hen mod SuperBrugsens udgang. Han siger: ”Jeg holder
øje med, om far kommer, jeg må nemlig ikke sidde heroppe for ham.” Jeg siger:
”Jamen, så skal du hoppe ned, så skal du da ikke sidde deroppe”. ”Hvorfor ikke?”
spørger Viggo skuffet og kravler ned i sit børnesæde. ”Fordi du skal da ikke sidde der,
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hvis du ikke må for din far. Jeg ved jo ikke, hvad du må og ikke må.”
(Noter fra feltdagbog)
Denne feltnote viser den dobbelte position, jeg ofte indtog i felten. På den ene side børnenes ven
og ’allierede’. På den anden side en voksen, der ligesom forældrene skal hjælpe til med, at børnene
ikke slår sig, ligesom, at Kasper nok forventer, at jeg kigger efter Viggo, mens han er væk. Jeg havde
et etisk ansvar for, at børnene ikke kom til skade i mit nærvær. Samtidig var jeg nysgerrig på,
hvordan forældrene håndterede konflikter, hvis børnene gjorde noget de ikke måtte.
Jeg har således også brugt mig selv som informant. Jeg har ikke lavet decideret autoetnografi, men
bruger mig selv og mine oplevelser til at forstå min felt (Larsen, 2018). Jeg har brugt mig selv på
flere måder: Til at samle empiri og til at forstå hjemmeunderviserne. Jeg har forsøgt at sætte mig
ind i deres pædagogiske idealer og arbejdet med min tilgang til børnene. Jeg oplevede f.eks.,
hvordan jeg nogle gange tog hjemmeundervisernes identitet på mig ved - ligesom dem - at begynde
forsvare valget om at hjemmeundervise, hvis jeg mødte kritik eller modstand imod valget.
Min tilstedeværelse i felten har skabt grobund for en række etiske dilemmaer. At være i en felt,
hvor der er børn til stede, stiller nogle bestemte etiske krav blandt andet til, hvordan jeg bruger
deres udsagn. Desuden i forhold til min position, som atypisk voksen; både barnlig ven og ansvarlig
voksen (Kampmann, 2003). Desuden har min undersøgelse af hjemmeundervisere, der ofte oplever
sig selv som anderledes, måske gjort, at jeg har givet familierne endnu mere følelse af at være
specielle. Nogle af mine informanter har oplevet at være i en udskældt position, og jeg har derfor
både i skabelsen og arbejdet med materialet været ekstra opmærksom på, hvordan jeg fremstiller
dem i denne undersøgelse.
Til sidst vil jeg påpege, at jeg har ledt efter mønstre og tendenser i mit empiriske materiale (Ehn &
Löfgren, 2006, s. 162). Som jeg skrev i indledningen, er hjemmeunderviserne, som mange andre
børnefamilier. De er indbyrdes meget forskellige, men har hjemmeundervisning til fælles. Det er
derfor ikke alle mine informanter, der vil være enige i alle udsagn, jeg fremhæver i analysen. Mit
fokus i denne opgave har været at beskrive, hvordan det er at være moderne børnefamilie, der
vælger at gøre noget så radikalt anderledes som ikke at sende sine børn i skole.
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Analytisk ramme: Opdragelse og identitet
I følgende kapitel vil jeg præsentere de analysebærende fokusområder for denne opgave. Jeg vil
ligeledes introducere lignende og eksisterende forskning, der beskæftiger sig med tematikkerne
opdragelse og identitet, både indenfor antropologi og andre fagområder.
Min analytiske tilgang bygger på sociologerne Peter Berger og Thomas Luckmanns syn på
samfundet og menneskets aktivitet som en socialt og kulturelt konstrueret. De mener, at den
sociale orden i et samfund udelukkende eksisterer som et produkt af menneskelige handlinger
(Berger & Luckmann, 1966/2003, s. 90). Det vil sige, at både opdragelse og identitet, men også
barndom, forældreskab og stereotyper skabes i kulturelt bestemte rammer. For at forstå hjemmeunderviserne må jeg se på deres hverdagsliv, samt de sociale og kulturelle kontekster, de indgår i.
Berger og Luckmann påpeger: ”Hverdagslivet er en verden, som også har rod i de tanker og
handlinger, der opretholder denne verden som virkelighed.” (Berger & Luckmann, 1966/2003, s.
58). Det er netop disse tanker og handlinger jeg vil se på i dette speciale.
Berger & Luckmann påpeger, at i modsætning til andre dyr bliver mennesket formet af deres
omgivelser indtil en meget høj alder. Den menneskelige fostertilstand fortsætter til ca. et år efter
fødslen. Her er spædbarnet involveret i komplekse relationer, der påvirker dets forudsætninger
senere i livet. ”Selve den menneskelige tilblivelsesproces foregår med andre ord i gensidig
udveksling med miljøet” – ikke kun et naturligt miljø, men også en specifik kulturel og social orden,
som formidles via de betydningsfulde andre, som tager sig af det (Berger & Luckmann, 1966/2003,
s. 86). Barnet er løbende underlagt socialt determinerende påvirkninger fra samfundet, forældrene,
lærerne, andre børn osv.
Menneskets udgangspunkt i livet er altså de normer og værdier, der kan være fælles for et land, et
område, en familie, men er altså også afhængige af ”det sociale rum”, den enkelte er en del af
(Bourdieu, 2014). Sociologen Pierre Bourdieu mener, at alle mennesker kan indplaceres i bestemte
positioner i ”det sociale rum” ud fra ret objektive kriterier. Så selvom vores værdier og valg om
livsstil kan opleves som stærk personlige og individuelle, hænger de altså i høj grad sammen med
vores sociale baggrund. Det er dog subjektivt, hvordan positioneringen opleves (Rosenlund &
Prieur, 2006). For at forstå et individs tilhør i et ”socialt rum” kan man forsøge at kortlægge de
kapitaler personen har til rådighed. Bourdieus teori om kapitaler handler om magt eller de
ressourcer, et menneske er i besiddelse af (Bourdieu, 2002). Bourdieu opstiller tre centrale
kapitaler. Økonomisk kapital, der grundlæggende handler om penge og materielle værdier
(Bourdieu, 2002, s. 281-287). Den sociale kapital dækker over de sociale relationer, der præger ens
liv – familie, venner og bekendte (Bourdieu, 2002, s. 286-287). Kulturel kapital drejer sig om den
viden, man besidder, blandt andet igennem uddannelse f.eks. en titel eller en grad. Men kulturel
kapital kan også forstås mere abstrakt, som krop og sind, smag, holdning - og opdragelse, eller
gennem materialer f.eks. bøger, kunst, instrumenter (Bourdieu, 2002, s. 282-286). Bourdieu ville
med sin brug af kapital-begrebet vise, hvordan ikke-materielle aspekter af det sociale liv, indgår i
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den de ressourcer og handlemuligheder et menneske besidder (Esmark, 2006, s. 88). Dette spiller
altså ind i forhold til de valg hjemmeunderviserne tager og de værdier de har.

Opdragelse
Opdragelse er en formativ proces, der har til hensigt at videregive normer og værdier for god
opførsel fra en generation til den næste. Sociolog Norbert Elias kalder denne proces for civilisering
(Elias, 1939/1994). Dette begreb har nogle fordele, da det ”betegner omgangsformer og -normer,
der på en gang sætter standarder og skel mellem folk” (Gilliam & Gulløv, 2012, s. 17).
Civiliseringsbegrebet kan siges at være en fællesbetegnelse for andre begreber, der dækker over
adfærdsnormer og værdier; opdragelse, socialisering, kultivering og disciplinering (Bach, 2017, s.
58).

Civiliseringsprocessen
”Civilisering betegner både en hensigt om at gøre nogen (en selv eller en anden) til et
dannet og respektabelt menneske og den proces, der fører til dette mål.” (Gilliam &
Gulløv, 2012, s. 10)
Således definerer antropologerne Laura Gilliam og Eva Gulløv civiliseringsbegrebet i deres bog
”Civiliserende Institutioner” (Gilliam & Gulløv, 2012). Her de tager udgangspunkt i Elias’ forståelse
af netop civilisering med udgangspunkt i hovedværket ”The Civilizing Proces” (Elias, 1939/1994). I
dette afsnit vil jeg give et overblik over Elias’ civiliseringsbegreb, både med udgangspunkt i Elias’
egne tekster (1939/1994, 1994, 1998) og i pædagogisk antropologiske undersøgelser, lavet med
afsæt i Elias (Bach, 2015; Gilliam & Gulløv, 2012).
I ”The Civilizing Proces” giver Elias et overblik over, hvordan menneskers normer for omgang med
hinanden har ændret sig historisk over tid, særlig i Frankrig og Tyskland (Elias, 1939/1994). Elias
beskriver, hvordan mennesket gennem historien bliver mere og mere afhængige af hinanden ved,
at vi får en stærkere og mere omfattende statssamfund, samt at vi begynder at leve og arbejde
tættere sammen. Da vi i dag er mere afhængige af hinanden end tidligere forventes det derfor, at vi
følger en bestemt adfærd, så vores handlemønstre og opførsel kan blive forudsigelig for andre
(Elias, 1939/1994, s. 360-380; Gilliam & Gulløv, 2012, s. 18).
Civilisering indebærer altså idealer for, hvad der er passende adfærd for det gode og ordentlige
menneske. For at håndhæve disse idealer må der være en fælles forestilling om, hvad det gode og
ordentlige er - og dermed også, hvad det ikke er. En opførsel, der betragtes som passende, og en,
der betragtes som upassende. Der findes dermed et paradoks indlejret i civiliseringsbegrebet, som
er en ”både foreskrivende universalistisk bestræbelse og distingverende normsætter” (Gilliam &
Gulløv, 2012, s. 35). Det er dog vigtigt at påpege, at forestillingen om det civiliserede ikke er
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objektiv og almengyldig, men en normativ forestilling, der kan være meget forskellig alt efter hvor
man kigger hen (Gilliam & Gulløv, 2012, s. 34-36).
Dette paradoks betyder samtidig, at der er visse mennesker, der kender og har patent på den gode
opførsel og nogen, der ikke har. Paradokset ligger således også i, at der blandt dem, der har magten
til at definere og håndhæve den korrekte adfærd, findes et dobbelt projekt. Først og fremmest at
hjælpe de uciviliserede i den rigtige retning, men på samme tid ønske at opretholde denne magtposition, så ’de civiliserede’ kan bevare deres overlegenhed som de gode og ordentlige mennesker.
Denne dynamik kan kun opretholdes så længe der er nogen, der ikke lever op til idealet, dvs. så
længe der er en eksklusion af nogle mennesker, der fremhæves som uciviliserede (Elias, 1939/1994,
s. 423-424; Gilliam & Gulløv, 2012, s. 35).
Med betegnelsen ”the established” og ”the outsiders” forklarer Elias, hvordan man kan forstå
magtrelationen mellem to grupperinger (Elias, 1994). De etablerede er de dominerende, dem der
definerer, hvad der er civiliseret, mens de udeforstående er de ’dårlige’ borgere, dem der ses ned
på. Forklaringen på, hvordan de etablerede opretholder deres magt, ligger ikke i, at de er tydeligt
anderledes end de andre f.eks. har et højere uddannelsesniveau eller er økonomisk overlegne. ”The
established” har blot en længere fælles historie og dermed en større sammenhængskraft end ”the
outsiders”(Elias, 1994, s. 15-17). Det er typisk, at de etablerede ser de mest normbrydende
udenforstående, dem der opfører sig dårligst, som repræsentanter for alle outsidere (Elias, 1994, s.
19). Der skabes altså en klassik ”os og dem”-figuration imellem de to grupper. Hvor ”the
established” fastholder ”the outsiders” i en undertrykt position, mens de undertrykte bliver en
gruppe, der identificerer sig med hinanden og disidentificerer sig med de etablerede (Elias, 1994, s.
37). Det skal dog siges, at de indtagende eller tildelte positioner hele tiden er til forhandling, og at
det er muligt at indtage forskellige positioner. I nogle sammenhænge kan man indtage positionen
som den etablerede og i andre sammenhænge være outsideren (Gilliam & Gulløv, 2012, s. 30-32).
Ifølge Gulløv og Gilliam er det en generel overbevisning, at skolen udgør et vigtigt bidrag til det
danske samfunds civiliseringsprojekt (Gilliam & Gulløv, 2012, s. 39). Det er i børneinstitutionerne, at
børn skal transformeres, så de kan tage del i samfundets interaktioner og blive klar til at indgå i
arbejdsmarkedet, når de bliver voksne (Gilliam & Gulløv, 2012, s. 41). Det er ikke alene forældrene,
der har opdragelsesansvaret for deres børnene, men en opgave for specialister, lærer og
pædagoger, og med den alment gældende undervisningspligt bliver børnene i højere grad statens
fremfor forældrenes (Gilliam & Gulløv, 2012, s. 42). Skolen er et kollektivt opdragelsesprojekt, der
adskiller børn fra deres hjem, så de kan lære samfundets normer for god opførsel – uafhængigt af
om deres forældre klarer det (Gilliam & Gulløv, 2012, s. 44).
Med tiden har ’det sociale’ fået større og større fokus i skolen. Op igennem 60’erne og 70’erne blev
skolen kritiseret for at reproducere uligheder og blev set som en miniudgave af samfundet, der
skulle dyrkes fællesskab, lighed og demokrati (Gilliam & Gulløv, 2012, s. 51-52). Antropologen
Marianne Gullestad er kendt for at forske i sit eget hjemland Norge. Her har hun undersøgt det
moderne familiers hverdagsliv i storbyer (Gullestad, 1989). Gullestad her gennem sine studier
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fundet ud af, at der i de skandinaviske lande hersker en tydelig stræben efter lighed. Særligt for den
skandinaviske måde at tænke lighed på er, at den udspringer af en forestilling om enshed. På
engelsk kalder Gullestad denne forståelse for ”equality as sameness” - altså lighed som enshed: Jo
mere ens vi er, jo mere lige er vi. (Gullestad, 2002, s. 45-46). Den lighedslogik kan udmønte sig i en
samfundsmodel, der kan forstås som både egalitær og hierarkisk. Det handler nemlig ikke kun om
at have de samme muligheder og have lige rettigheder, men også om at passe sammen og mene
det samme. Deri ligger en forestilling om, at det er problematisk at være for anderledes, at skille sig
ud fra mængden (Gullestad, 2002, s. 47). Kombineret med Elias’ civiliseringsbegreb kan man sige, at
Skandinavien er præget af civiliseringsidealer, der kredser om at være, gøre og have det samme.
Gilliam og Gulløv mener, at de danske velfærdsinstitutioner har lykkedes særlig godt med at
udbrede den fælles forståelse af civiliseret adfærd og omgangsformer (Gilliam & Gulløv, 2012, s. 6061). Der er opnået en stabilitet og en respekt i institutionerne, der er et resultat af integrationsprocesser ”hvor dominerende grupper, herunder centrale pædagogiske aktører, har haft succes
med at institutionalisere bestemte forståelser gennem etablering og udbygning af velfærdsinstitutioner” (Gilliam & Gulløv, 2012, s. 61). Det pædagogiske personale og andre eksperter har
arbejdet med at danne, integrere og oplyse forskellige samfundsgrupper til fredelig og civiliseret
sameksistens. På den måde har børneinstitutionerne været centrale for oplevelsen af fællesskab i
det danske samfund. Det er en generel overbevisning i Danmark om, at det er her, man lærer at
opføre sig overensstemmelse med normerne for civiliseret opførsel både i grupper og i større
forestillede fællesskaber (Gilliam & Gulløv, 2012, s. 61).

Den civiliserende familie
Offentlige institutioner som skole og børnehaver har stor indflydelse på danske børns opdragelse,
viser forskningen (Gilliam & Gulløv, 2012). Elias mener ligefrem, at ”the familiy has lost to other
institutions, especially the state.”(Elias, 1998, s. 208). Men antropolog Dil Bach argumenterer for, at
selvom opdragelsesopgaven i høj grad er udliciteret til andre steder end familien, så bliver forældre
i højere grad end tidligere holdt ansvarlige for deres børns adfærd og udvikling (Bach, 2015, s. 12). I
dette afsnit vil jeg se på, hvilken rolle familien og forældrene spiller i børnenes opdragelse.
På trods af påstanden ovenfor viser Elias i ”The Civilizing of Parents”, at den civiliserede adfærd
også handler om forældres, opdragelse og civilisering af deres børn (Elias, 1998). Opdragelsen
handler om at klæde børnene på til at kunne begå sig i de voksnes verden, der kræver stor grad af
selvkontrol og fremsyn. Forældre-barn-relationen befinder sig i en transitionsperiode fra den
autoritære magtfordeling mellem børn og voksne til den moderne mere lige forståelse af forholdet
(Elias, 1998, s. 190-191).
Dette skift i relationen mellem børn og voksne hænger stærkt sammen med et generelt ændret
børnesyn. Det moderne syn på børn startede allerede i 1700-tallet, hvor filosoffen Jean-Jacques
Rousseau gjorde op med en tidligere opfattelse af børn som onde, der helst skal disciplineres og
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styres gennem tvang for at blive til gode og ordentlige voksne (James, Jenks & Prout, 1999, s. 1823). Rousseau mente derimod, at børn besidder en naturlig godhed og uskyld, og at de lærer bedst
gennem opmuntring og støtte. Denne diskurs om det uskyldige barn lægger fundamentet for
nutidens børnefokus og børneopdragelsesstrategier (James et al., 1999, s. 23-25).
Sociologen Frank Furedi pointerer, at det er et moderne synspunkt, at barnet har brug for særlig
omsorg og opdragelse fra den voksne. Tidligere indgik børnene i lokalsamfundets hverdag og
arbejdsliv, hvor børnenes opdragelse var overladt til tilfældighederne og det store fællesskab. I dag
bliver børn set som produkter af forældrenes indsats. Forældrerollen bliver dermed også central i
den voksnes selvbillede, der kan være enten succesfuld eller ikke (Furedi, 2002, s. 134-139).
Denne ændring i forståelsen af barnets emotionelle værdi hos forældrene og synet på barnet som
et individ med en egen vilje er ikke uproblematisk, mener barndomsforskeren Gunilla Halldén. Den
skaber nemlig et dilemma hos forældrene, som på den ene side har et ønske om nærhed og
forståelse for barnet, men på den anden side et behov for kontrol af barnet (Halldén, 1999, s. 179):
”Forældreren bliver det lykkelige barnelivs iscenesætter, og barnet bliver
stedfortræder for en lykke, man selv drømmer om. For at dette skal kunne fungere,
bliver den voksne i imidlertid nødt til at kontrollere barnet ved at have kendskab til
barnets liv og vil derfor annektere alle frirum. Dette voksenverdens kontrolbehov er
noget, den voksne også tager afstand fra” (Halldén, 1999, s. 180)
Den moderne flydende og uformelle relation kræver en langt højere grad af selvdisciplin hos både
børn og forældre (Elias, 1998, s. 206-207). De voksne skal styre sig, og i stedet for at markere deres
autoritet overfor børnene gennem fysisk magt, skal de ud udøve den verbalt. Børnene skal modsat
vurdere ud fra deres forældres reaktion og personlige grænser om det, de gør, er godt eller dårligt.
(Elias, 1998, s. 208-209).
Dette paradoks, uddyber Gullestad, der beskriver, at der nu blandt forældre er kommet fokus på
”grænsesætning” (Gullestad, 1997). I dag forventes det, at børn skal være sig selv. Men der er som
sagt stadig behov for, at børn bliver opdraget og guidet i til god opførsel. I kontrast til begreber som
autoritet og disciplin passer ”grænsesætning” bedre sammen med målet om at være sig selv. Her
kan barnet skal være sig selv inden for grænserne (Gullestad, 1997, s. 33-34).
Som Furedi påpeger ovenfor, kan forældrenes indsats i stigende grad anses som afgørende for
barnets fremtidige liv. Denne tendens kalder Furedi for forældredeterminisme, der dækker over en
vurdering og en opfattelse af forældrenes handlinger i stort set alle dele af hverdagen, som
havende en determinerende indvirkning på barnets fremtidige lykke, sundhed og succes. Men med
et stort fokus på fejl - hvis forældrene ikke gør det godt nok vil det især have negativ påvirkning
(Furedi, 2002, s. 57; Lee et al., 2014, s. 2-3). Bach pointerer, at når kravene til både forældre og
børn er blevet så komplekse, vil forældrenes opdragelse have en karakter af valg, og det gør det
mere legitimt at kritisere forældrene for ikke at gøre det rigtige (Bach, 2015, s. 21).
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Parenting Culture Studies, der er repræsenteret af en række britiske forskere inspireret af Frank
Furedi, præsenterer det moderne forældreskab i vesten (Lee et al., 2014). De beskriver den nye
forældrekultur således: ”Parenting culture can be summarized to mean the more or less formalized
rules and codes of conduct that have emerged over recent years which reflect this deterministic
view of parents and define expectations about how a parent should raise their child.” (Lee et al.,
2014, s. 10)
Forældreskabet er blevet et område, der er blevet underlagt videnskab og ekspertviden. I dag er
uddannelse og oplysning i høj grad forbundet med forældreskabet, og det forventes, at forældrene
opdrager børnene på baggrund af forskning om børn og udvikling, formidlet af eksperter på
området (Lee et al., 2014, s. 8-9; Rose, 1999, s. 198-204) Dette sker blandt andet gennem
forældreguides, -manuler og -undervisning, der skal hjælpe forældrene til at opfostre børnene på
den mest korrekte måde (Lee et al., 2014, s. 6). Med den øgede viden følger også en større
bevidsthed om risiko, men dette kan fremstå paradoksalt, da det ikke er blevet farligere at være
barn i dag end tidligere (Lee et al., 2014, s. 10).
Psykoanalytikeren Martha Wolfenstein har set på den litterære rådgivning til forældre, der voksede
frem i USA efter 2. verdenskrig (Wolfenstein, 1951). Wolfenstien sammenligner, hvordan man i
litteraturen fra starten af 1900-tallet, så børn som skyldige og skammelige, der havde stærke og
farlige impulser. Efter 1945 skiftes dette barnesyn ud med en opfattelse af det lille barn som
harmløst, og dets naturlige impulser ses som en del af deres positive udvikling og et ønske om at
udforske verden, ligesom Rousseau påpegede det (Wolfenstein, 1951, s. 16-17). Det forventes nu,
at forældrene skal glæde sig over, nyde og have det sjovt med barnet (Wolfenstein, 1951, s. 20-22).
Dil Bach er i sin afhandling ”Overskudsfamilier – Om opdragelse, identitet og klasse blandt
velstående familier i Nordsjælland” optaget af det moderne forældreskab og de idealer og værdier
for opdragelse, der findes hos velstående danske familier (Bach, 2015). Bach viser, at ressourcestærke forældre investerer masser af tid for at gøre deres børn så kompetente og sociale som
muligt.
Sociolog Helene Aarseth har beskæftiget sig med middelklasseforældres læringskulturer, nærmere
bestemt deres opfattelse af, hvordan lyst og læring hænger sammen (Aarseth, 2014). Ligesom Bach
ser hun, at forældrene investerer rigtig meget tid og ressourcer i deres børn både mentalt, praktisk
og emotionelt (Aarseth, 2014, s. 169).
Ønsket fra både forældre og skolen er, at børnene igennem deres opdragelse og opvækst skal lære
at være sociale. Forskning viser, at der både hos forældrene og i institutionerne sker en forskellig
vægtning af børns faglige og sociale kompetencer (Bach, Kjær & Dannesboe, 2020; Aarseth & Bach,
2019). Her ses det f.eks., at der generelt i Norden bliver taget afstand fra den øgede målstyring og
indføring af test i skole og børnehaven. Man ønsker, at ’det faglige’ skal være lystbetonet og læres
gennem leg (Aarseth & Bach, 2019, s. 59-60). ’Det sociale’ derimod bliver set som en så vigtig del af
opdragelsen, at det ikke kan overlades til lysten og interesserne. Der er fokus allerede i børnehaven
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på kultivering af ’det sociale’, fordi ’det sociale’ ses som en forudsætning for ’det faglige’ (Bach,
Kjær, et al., 2020, s. 8-12).

Identitet
”Udgangspunktet for den pædagogisk antropologiske tilgang til identitet er, at
identitet ikke er en medfødt og statisk essens, der definerer, hvem vi er. I stedet er
identitet en forståelse, vi har af, hvem og hvordan vi er, der skabes og ændres i vores
omgang med andre mennesker og præges af de kulturelle kategorier, vi selv og andre
opererer med.” (Gilliam, 2017, s. 121)
Således definerer antropolog Laura Gilliam identitetsbegrebet. Jeg vil i dette afsnit præsentere
nogle centrale perspektiver på identitetsbegrebet. Sociologen Erving Goffman har flere lighedspunkter med Elias, da de begge ser på sociale interaktioner og sammenligner dette med et teater
(Bach, 2015, s. 33). Goffman undersøger på mikroniveau, hvordan mennesker performer deres ’jeg’
overfor og i sammenspil med andre (Goffman, 1959/2014, 1963/2014). Vi er nemlig afhængige af
andres bekræftelse og opfattelse af os, for at kunne blive set på en bestemt måde. At forsøge at
påvirke andres indtryk af os ved at styre det udtryk, der gives, kalder Goffman for ”impression
management”, på dansk ”indtryksstyring” (1959/2014, s. 227-248).
Goffman har senere inspireret andre sociologer og antropologer blandt andre Richard Jenkins og
Fredrik Barth. Jenkins beskriver identitet som noget, vi skaber gennem sammenligninger med andre
mennesker eller ting – vi ser efter forskelle og ligheder. Han ser al identitet som social, dvs. ikke
bare betinget af ens egen selvforståelse, men også af, hvordan andre ser på en. Identiteten bliver
skabt igennem genkendelse og identifikation eller afstandstagen og disidentifikation med andre
mennesker (Jenkins, 2006, s. 28). Jenkins skelner mellem kategorier og grupper: Hvor en identitetskategori er noget andre placerer dig i, er en gruppeidentitet noget, man selv mener at tilhøre
(Jenkins, 2006, s. 108-109).
Dannelsen af en identitet sker altså ved at opdele mennesker i nogle kategorier eller grupperinger.
Disse tanker trækker på Bourdieus teori om distinktioner (1979/1995), samt Barths teori om sociale
grupperingers tendens til at markere sig selv igennem grænser (Barth, 1969, 1994). Barth påpeger,
at de kulturelle træk, der får betydning, er dem der adskiller sig fra de andre grupperinger. Men, at
de markører, der sætter grænserne for identiteten, ikke nødvendigvis er dem, der er de mest
karakteristiske eller oprindelige for kulturen (Barth, 1994, s. 174-175). Identiteten skabes i medspil
og modspil med andre – dem man identificerer sig med, og dem man disidentificerer sig med.
Dermed sker en konstruktion af en grænse, hvor symboler og tegn kan blive forbundet med en
bestemt identitet. Der kan således let blive skabt nogle stereotyper, som opretholdes både af dem
der er indenfor og udenfor kategorien (Barth, 1994, s. 179). Jeg bruger som Bach betegnelsen
’grænsesætning’ på to måder: som et opdragelsesideal blandt moderne forældre og som Barth i
betydningen sociale identitetsmæssige grænser (Bach, 2015, s. 16).
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Goffman mener, at man kan blive betragtet som afvigende, hvis personen ikke lever op til de
forventninger der er i en bestemt kategori. Dermed kan personen blive stigmatiseret af det
omkringliggende samfund (Goffman, 1963/2014, s. 44-45). Det der klassificeres som afvigende
inden for en kategori, er det ikke nødvendigvis i en anden. Men afvigelsen kan komme til udtryk på
mange måder, og man kan ikke, mener Goffman, dele samfundet op i grupper af afvigende og
normale. Alle kan indtage disse roller, og man skal nærmere se dem som perspektiver (Goffman,
1963/2014, s. 178-179). Goffman mener dog, at afvigelsen kan defineres som en egenskab. Dette
er sociologen Howard S. Becker uenig i (Becker, 1963/2005). Med bogen ”Outsidere” præsenterer
Becker ligesom Goffman en teori om afvigerens sociale liv, men med et lidt anderledes fokus end
Goffman. Becker tillægger nemlig ikke afvigeren nogle særlige egenskaber. Becker mener nemlig af
afvigelsen skabes af samfundet. Han mener ”at sociale grupper skaber afvigelse ved at opstille
regler, som skaber afvigelse, når de bliver overtrådt.” (Becker, 1963/2005, s. 29) Afvigeren er den,
der truer samfundets stabilitet, og som dermed ses som dysfunktionelle. Man må altså se på
gruppens eller samfundets funktion for at forstå, hvad der er afvigende. Det, der skaber en
afvigelse, ligger altså i omgivelserne og ikke i outsideren (Becker, 1963/2005, s. 28).

Med disse analytiske perspektiver på identitet og opdragelse vil jeg se nærmere på hjemmeunderviserfamilierne. Den analytiske ramme vil drages ind løbende, og dele vil blive uddybet
nærmere.
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Kapitel 1:
Vi er jo sociale væsner. Det er jo ikke noget, man behøver at lære.
– Hjemmeundervisernes syn på skolen.
For at kunne betegne noget som hjemmeundervisning, må to omstændigheder være til stede: For
det første går eleven ikke i skole, for det andet får eleven undervisning hjemme, hvor forældrene
har ansvaret (Beck, 2007, s. 12). Den første faktor, fraværet af skole, vil jeg se nærmere på i dette
kapitel. For at forstå hvilke årsager, der ligger til grund for familiernes valg om at hjemmeundervise,
vil jeg se på deres forhold til og mening om skolen. Betyder hjemmeundervisernes fravalg af skolen
også et fravalg af det sociale? Som tidligere påpeget anses børneinstitutioner i Danmark som
væsentlige medspillere i børneopdragelsen (Gilliam & Gulløv, 2012). Det er derfor interessant at se
på, hvordan hjemmeunderviserne oplever de normer og idealer for opførsel og opdragelse, der
hersker i det danske samfund.
I denne opgave betegner jeg ´skolen´, som den institution, hvori der gives undervisning – og ikke
selve undervisningen. Selvom nogle hjemmeundervisere betegnede det, de gjorde, som
hjemmeskoling, oplevede jeg, at flere hjemmeundervisere anså skolen som en kontrast til
hjemmeundervisning. Mit perspektiv er udelukkende hjemmeundervisernes, og det er således
deres udtalelser og oplevelser, der fylder. Jeg ser altså på deres kritik af skolen, men jeg vil også se
på deres reaktion på de spørgsmål og den kritik, de møder fra omverden.
Hver hjemmeunderviserfamilie har deres egen unikke historie om, hvorfor de har valgt at undervise
deres børn hjemme. Inden mit feltarbejdes begyndelse, havde jeg sat mig ind i, hvordan man kunne
forstå familiernes motiver for at hjemmeundervise (Nejmann, 2019, s. 1). Til at begynde med delte
jeg disse årsager op i to: Nød og lyst. Nogle familier har af nød valgt skolen fra, f.eks. hvis børnene
starter med at gå i skole, men stopper igen pga. af mistrivsel. Modsat dem havde jeg en forestilling
om en gruppe, der har taget valget af lyst. Det kunne være forældre, der mener, at hjemmeundervisning er det bedste tilbud til deres børn, som måske aldrig har sendt deres børn i institution
eller, som ønsker at arbejde ud fra en bestemt pædagogik. Denne opdeling lavede jeg på blandt
andet på baggrund af tidligere nævnte Rambøll-rapport (Undervisningsministeriet, 2018). ´Nød og
lyst´-logikken præsenterede jeg for nogle af hjemmeunderviserne, og de bekræftede den opdeling.
I en samtale om dette beskrev en mor årsagerne således:
Der begynder jo også at være flere hjemmeskolere, som er nogen der vælger skolen
fra, fordi deres børn ikke passer ind den. Og der må man sige, at (…) det begynder at
være mere legitimt at vælge skolen fra ganske enkelt i sådan en erkendelse af: at
skolen ikke passer til os. (…) Det er i virkeligheden to forskellige grupper mennesker,
som ender med at tage det samme kontroversielle valg, men det er nogle meget
forskellige veje dertil (…) Og den ene er ikke mere rigtig end den anden. Men det er
bare… det må være nogle forskellige følelser af det. Men jeg tror forløsningen kan
være omtrent den samme. (Nanna)
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Nanna deler begrundelsen for hjemmeundervisning op i to: Familier, der vælger skolen fra, fordi
børnene ikke passer ind i den, og familier, der vælger skolen fra, fordi den ikke passer til dem.
Efter flere samtaler om valget og årsagerne til at hjemmeundervise fandt jeg dog ud af, at opdeling
med ’nød og lyst’ blev for forsimplet. Det jeg hørte hos familierne var, at dem der oprindeligt havde
taget deres børn ud af skolen af nød, ofte endte med at hjemmeundervise af lyst. Det vil sige, at
selvom børnene fik det bedre eller fik mulighed for at gå på en anden skole, så ville familierne
fortsætte med at hjemmeundervise, fordi det fungerede godt, og familien var glade for
beslutningen. Dette stemmer overens med forskning på området, der har fundet ud af hjemmeundervisere, der starter hjemmeundervisning af mere situationsbestemte grunde f.eks. flytning,
sygdom eller dårligt samarbejde med skolen, med tiden – hvis de fortsætter med at
hjemmeundervise – får et mere principielt syn på hjemmeundervisning f.eks. opdager de
pædagogiske eller familiære fordele (Beck, 2007, s. 57).

Skolen som fængsel
Mange hjemmeundervisere fortalte, at deres valg om at hjemmeundervise handlede om, at det var
det bedste for dem som familie, samt et ønske om frihed til selv at bestemme. Flere påpegede, at
deres valg ikke handlede om skolen. Jeg oplevede alligevel, at der ofte blev udtrykt nogle meget
skarpe og kritiske holdninger til skolen. Særligt blev der af hjemmeunderviserne fremhævet den
stigende ensretning samt manglende plads til forskelligheder og det enkelte individ. Andre kritikpunkter var, at det faglige niveau er for lavt og for mange elever i klassen. Med henvisning til
folkeskolereformen fra 2014, blev der fremhævet de lange skoledage samt, at der i skolen er
kommet mere fokus på målstyring og en stigende konkurrence- og testkultur.
Mest fremtrædende var beskrivelserne af skolen som en kunstig verden, der er lukket om sig selv.
Camilla udtrykte sig generelt meget stærkt og var meget tydelig i sine holdninger omkring skolen.
Forud for dette citat spurgte jeg Camilla, hvordan hun troede, det kommer til at se ud med
hjemmeundervisning i fremtiden. Hun fortalte, at hun ikke kunne se formålet med folkeskolen i
fremtiden. Hun mente, at vores arbejdsmarked kommer til at være helt anderledes om nogle år, og
vi får brug for at lære på andre måder og være mere fleksible, end vi er i dag:
Karla:

Så når du siger, at folkeskolen er under afvikling, tænker du så, at
hjemmeundervisning bliver meget større, eller tænker du bare, at der
bliver nogle alternative tilbud?

Camilla:

Hjemmeundervisning er jo den mest naturlige form for læring. Så det
eksperiment vi har kørt, hvor vi har samlet 28 børn, der er lige gamle, i et
klasselokale og så fortalt dem, hvad de skal lære, og hvad de skal. Der
har vi været og prøvet det. Og vi er bare lige så småt på vej til at finde
normalen igen. Det er jo ikke nødvendigt at have de der (rammer). Det er
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jo en syntetisk form for verden, vi putter dem ind i. Og så forventer vi, når
de er færdige der, at de kommer ud og har lært en masse om en verden,
de aldrig har gået rundt i. Det er jo tosset, hvis man tænker over det. Det
tror jeg helt sikkert. Det var et sidespring i historien.
Camilla opfatter skolen som syntetisk og det modsatte af den naturlige læring, der sker uden for
skolen rammer. Hun anser skolen som gammeldags og forældet, og hvor børnene bliver styret
unødvendigt. Nogle af hjemmeunderviserne mente endda, at skolen kan sammenlignes med en
fabrik eller et fængsel, som Karen udtrykker her:
Det er sjovt, når man tænker over, hvad det er, de er inde i, i folkeskolen. De går med
de samme 27 andre i et ret lukket miljø. De må ikke gå hjem. De skal være der. Nogen
amerikanske skoler har ligefrem pigtråd udenfor. Der er ligesom en helt fast struktur.
Altså det minder lidt om et fængsel… egentlig. (Karen)
Denne beskrivelse af skolen som sammenlignelig med et fængsel kan forstås i perspektiv til
Goffmans teori om ”den totale institution”: “a place of residence and work where a large number of
like-situated individuals, cut off from the wider society for an appreciable period of time, together
lead an enclosed formally administered round of life. Prisons serve as a clear example…” (Goffman i
Bengtsson, 2012, s. 532).
Sammenligner man Goffmans beskrivelse af ”den totale institution” med hjemmeundervisernes
beskrivelse af skolen, findes der flere ligheder: Børnene bor ikke på skolen, men tilbringer mange
timer hver dag i en længere periode (10 år) af deres liv sammen med andre, der ligner dem
aldersmæssigt. Man kan også se Karens beskrivelse med et foucaulsk blik: Den magt, der foregår i
skolen i dag, er ikke manifesteret igennem fysisk afstraffelse eller hård disciplinering (Foucault,
2003/1975). Men magtudøvelsen finder stadig sted, dog uudtalt, gennem f.eks. klokkens ringen og
uddeling af smiley ved god opførsel (Gilliam, 2012; Lærke, 1998).
Det kan virke voldsomt at sætte lighedstegn mellem skolen og et fængsel, men der er andre, der
har pointeret, at det moderne børneliv er afskåret fra ’det virkelige liv’. Den franske historiker
Philippe Ariès påpeger, at der sker en skift i barndomsopfattelsen, da barnet ikke længere skal
hjælpe sine forældre med at arbejde, men i stedet bliver sendt i skole, hvor det tilbringer dagen
med jævnaldrende børn og professionelle voksne. Ariès påpeger, at skolen kan ses som en
karantæne fra voksenlivet (Gilliam & Gulløv, 2012, s. 42). Elias refererer til Ariès når han ligeledes
beskriver den tidlige modernitet, hvor børn isoleres fra de voksnes verden, blandt andet ved, at de
kommer i skole. Elias mener, at børnene i skolen skaber ”their own island of youth” (Elias, 1998, s.
197-198).
Selvom hjemmeunderviserne ikke refererer til hverken Norbert Elias, Erving Goffman eller Michel
Foucault, når de sammenligner skolen med et fængsel, så viser deres sprog, en tydelig holdning og
kritik til den måde, børn behandles i skolerne og familiemedlemmernes liv er delt op på i dag. Nogle
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hjemmeundervisere mener ikke, at der er nok plads til barnets egen udfoldelse i skolen, hvor
lærerne bestemmer, hvad børnene skal lære og lave hvornår.
Når hjemmeunderviserne taler om skolen, er deres ordvalg kendetegnet ved stærke grænsesætninger (jf. Barth, 1969). Sprogbruget er dualistisk og præget af et tydeligt billedsprog: Det
syntetiske overfor det naturlige, fængslet eller fabrikken overfor det frie hjemmeliv uden skemaer
og eksamen osv. Hjemmeunderviserne laver nogle klare distinktioner med deres sprog, som er med
til at markere forskellen mellem det, de mener, er det gode og det dårlige (Bourdieu, 1979/1995, s.
11).
Tidligere har jeg nævnt, hvordan jeg under mit feltarbejde ofte oplevede, at hjemmeunderviserne
nærmest kom med en slags forsvarstaler for hjemmeundervisning. Jeg mener, at deres distinktive
sprogbrug kan være et slags produkt af dette. En måde at forsvare sig imod kritik, ved selv at levere
en kritik. Ved at fortælle denne form for historier om skolen viser de, at hjemmeundervisning kan
noget andet, noget bedre. Ved at beskrive skolen som ’et syntetisk fængsel’, bliver hjemmeundervisning fremstillet som dettes modsætning: frit og naturligt. Man kan ligeledes sige, at
hjemmeunderviserne forsøger at styre mit og andres indtryk af dem som selvsikre og fornuftige
(Goffman, 1959/2014).

Dygtige lærere
Men selvom flere af hjemmeunderviserne ofte var kritiske og kom med nogle ret markante
udtalelser om skolen, så understregede flere af dem, at det især er skolen som system, de er imod.
Med systemet menes de rammer og regler, der er i skolen. Som det også kan ses i nedstående
citater, er det f.eks. ikke lærernes og pædagogernes indsats der påtales, men de forhold de
arbejder under:
Jeg har faktisk en følelse af, at de fleste lærer og pædagoger og sådan noget har en
høj grad af idealisme og et super godt barnesyn faktisk - det er i hvert fald min
erfaring, altså, at de går til det… Men de kommer ind i en sammenhæng, hvor det er
vanskeligt, og måske umuligt at føre de her ting ud i livet. (Marlene)
Jeg tror, at folkeskolen bliver meget presset. Det er ikke sådan, at der ikke er dygtige
lærere derude, men de er reduceret til nogen, der skal fylde ind i skemaer osv. Der er
meget kontrol, der er meget lidt tilbage til læreren. (Camilla)
Som det ses her, er der en opfattelse blandt nogle hjemmeundervisere, at de pædagogiske
professionelle i skolen er ideologiske og dygtige, men blot er druknet i bureaukrati. De er blevet
reduceret til en slags robotter, der bare skal udføre regler og udfylde skemaer. Hvis skolen havde
flere ressourcer, så kunne lærerne finde tilbage til deres kald, som en mor kalder det. Lærernes
kald, står i modsætning til den kontrol og de regler, som kommer fra højere oppe i systemet
gennem læreplaner, tests, eksaminer osv. Hjemmeunderviserne har altså et godt indtryk af skolens
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personale. Flere undersøgelser viser da også, at mange forældre generelt har en stor tillid til og
søger råd hos de pædagogiske institutioners professionelle (Gulløv, 2018; Kjær, Bach & Dannesboe,
2018). Nogle hjemmeundervisere mener dermed, at skolen undertrykker individet, og det går ud
over både de idealistiske lærere og eleverne.
Hjemmeunderviserne kritiserer systemet fremfor for at gå mere personligt efter lærerne. Dermed
indskriver de sig i en mere almen kritik og opfattelse af vores velfærdsinstitutioner; hospitaler,
daginstitutioner og plejehjem, som uhensigtsmæssigt presset (Bonde, Baun & Thrane, 2019; Ploug
Hansen, 2009; Østerlund, 2019) Når hjemmeunderviserne kritiserer systemet frem for at gå efter
enkeltindivider, sætter de sig selv i en position, hvor det kan være svært at svare igen og
argumentere imod, da mange som sagt vil være enige i kritikken. Samtidig viser det også, at flere
hjemmeundervisere bakker op om lærernes børnesyn og idealer. Men de mener altså ikke, at
lærerne kan udføre dem i den sammenhæng, de sættes i i skolen.

Hvad med det sociale?
Hvad med det sociale? Det er altid den: HVAD… MED… DET… sociale? Det er altid den formulering!
Morens frustration er svær ikke at bemærke, og hun er ikke den eneste hjemmeunderviser, der er
træt af spørgsmålet: Hvad med det sociale? I samtlige af mine interviews nævnte informanterne det
sociale, som et emne de ofte måtte diskutere med kritikere eller udenforstående. Men hvorfor
fylder det spørgsmål så meget, og hvad dækker det sociale egentlig over? Det vil jeg se lidt
nærmere på i dette afsnit.
Når omgivelserne ofte spørger ind til hjemmeunderviste børns sociale opdragelse, vidner det om, at
det sociale betragtes som vigtigt – og er et centralt civiliseringsideal. Udenforstående må således
bekymre sig om, om hjemmeunderviserne kan tilbyde det sociale til deres børn, når de nu ikke går i
skole. Man kan således forstå, at det sociale af mange betragtes som noget, der skal læres i skolen.
Denne forståelse, mener Marlene, også er dominerende: Vi har svært ved at tænke på socialisering
eller bare samvær, som noget der ikke har noget med institutionerne at gøre. Hun forsætter, da hun
i det hele taget mener, at det ikke er nødvendigt med den form for social læring, der fokuseres så
meget på i skolen:
Vi er jo sociale væsner. Det er jo ikke noget, man behøver at lære, altså at være social.
Du bliver jo født med, at du bliver tiltrukket af andre mennesker (…) Et af de
argumenter jeg tit møder er: Du skal tvinges ind i situationer med nogen, som du ikke
vil socialisere med ellers (…) Men hvis du bliver tvunget til noget, er det sjældent noget,
der højner motivationen. Jeg tror, der er en undervurdering af børn. Børn er også
farveblinde for eksempel, meget mere end voksne er, og meget mere rummelige for
det meste. (…) Jeg tror, at børn i høj grad vil opsøge noget, der er anderledes end dem
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selv, hvis de får muligheden for det. Jeg tror ikke man behøver tvinge dem til det.
(Marlene)
Marlene mener altså, at børn bliver født sociale og åbne overfor andre, der ikke ligner dem selv.
Hun fremhæver børn som særligt rummelige f.eks. ikke gør forskel pga. hudfarve. Dette ser hun
som en positiv egenskab, som hun oplever som god opførsel. Hun påpeger dog, at forældrene skal
sørge for at give børn muligheden for at møde andre, men altså ikke tvinge dem ind i bestemte
fællesskaber.
En mor fortæller, at når folk stillede hende spørgsmålet: Hvad med det sociale? så plejede hun at
svare: Det slipper de for. Når hun sagde det, oplevede hun, at folk grinede lidt akavet, fordi så vidste
de godt, hvad det var jeg mente; at det måske ikke altid er så godt i folkeskolen, når det kommer til
stykket - det med det sociale.
Det sociale kan således også betyde en uønsket form for socialisering, som kan dække over
uhensigtsmæssige sociale sammenhænge og relationer. Den tvungne socialisering kan have en
direkte demotiverende effekt, som Marlene også pointerer.
Inden jeg ser nærmere på, hvordan hjemmeundervisernes mener, at det sociale bliver praktiseret
på en uhensigtsmæssig måde i skolen, vil jeg kort opsummere, hvordan det kan forstås i det danske
samfund. Det sociale er nemlig en emisk kategori, som der er undersøgt og forsøgt kortlagt i flere
andre pædagogisk antropologiske analyser (Bach, 2015; Bach, Kjær, et al., 2020; Gilliam & Gulløv,
2012). I disse analyser defineres det sociale som et centralt civiliseringsideal, der faktisk er empirisk
ækvivalent til civiliseringsbegrebet (Gulløv, 2012, s. 68). Gilliam og Gulløv påpeger, at skolen
generelt anses som samfundets socialiseringsinstitution nr. 1. Det sociale og altså civiliserede
betyder; at man skal tage hensyn og tilpasse sig andre, men også have plads til sig selv. Det er en
almen opfattelse, at det er i skolen, at børnene skal lære at være selvstændige og frie, men også
demokratiske og solidariske (Gilliam & Gulløv, 2012, s. 15 + 48). ”Børneinstitutioner, og især skoler,
gør, som vi har set, en pointe ud af, at de skal samle børn fra forskellige samfundslag, for at de dér
kan lære at omgås hinanden på tværs af forskelle.” (Gilliam & Gulløv, 2012, s. 267)
Det sociale handler i høj grad om at kunne indgå i fællesskaber, hvor man er forskellige. Men
forskningen viser dog også, at dette ideal i praksis kan være svært at gennemføre (Gilliam & Gulløv,
2012, s. 258-269). De sociale egenskaber, børnene skal lære, har flere formål: De har til hensigt at
komme samfundet til gode på længere sigt, altså skabe gode og velfungerende borgere. Men de
sociale kompetencer er også en forudsætning for, at skolen kan fungere som et fællesskab og
arbejdsplads med mange mennesker. Børnenes sociale evner er altså også en forudsætning for, at
skoledagen kan glide gnidningsfrit (Gilliam & Gulløv, 2012, s. 15).
Der er altså tale om klart civiliseringsideal, der kommer til udtryk i den danske skole og daginstitutioner (Bach, Dannesboe, et al., 2020; Gilliam & Gulløv, 2012). Denne opfattelse understøttes
ligeledes af danske børnefamilier (Bach, 2015). Ved at inddrage resultaterne fra disse undersøgelser
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kan jeg få en forståelse af, hvad det sociale nærmere kan dække over, og hvordan hjemmeunderviserne forholder sig til disse forståelser og normer.

Kritik af det sociale i skolen
I dette afsnit vil jeg vise nogle af hjemmeundervisernes kritikpunkter af skolens håndtering af det
sociale. Jeg lagt vægt på nogle kritikpunkter, som gik igen hos hjemmeunderviserne: At der i skolen
er grænser for, hvor rummelig man kan være overfor børn, der skiller sig ud, at der vægtes
tilpasning til fællesskabet højere end børnenes egen integritet, at klasseinddeling med jævnaldrende ikke skaber de bedste rammer for læring og udvikling samt, at det faglige niveau er for lavt
og fylder for meget i forhold til fokusset på det sociale.
Har man børn der er firkantede, så passer de ikke til de runde huller, der er i folkeskolesystemet i
dag. Sådan forklarer Sanne, hvorfor hun tog sine to drenge på 9 og 11 ud af skolen. Drengene var
egentlig glade for at gå i skole, men deres adfærd og personligheder passede ikke med det, der
forventedes i skolen. Dårligt samarbejde og kommunikation mellem Sanne og især én lærer fik
hende til at tage drengene ud. Selvom beslutningen om at hjemmeundervise opstod som en
nødsituation, var alle i familien blevet glade for det.
Flere hjemmeundervisere havde en oplevelse af, at det kunne være svært at være i skolen, hvis
man faldt udenfor normen. Jeg mødte ingen børn blandt hjemmeunderviserne, der var blevet smidt
ud af skolen. Men flere forældre mente, som Sanne, at de selv måtte tage deres børn ud, fordi der i
skolen ikke var en accept af børnenes særligheder. F.eks. hvis børnene havde diagnoser eller var
særligt sensitive eller højt begavede, men det kunne også bare være et ønske om at vente med at
lære at læse eller muligheden for at tage en fridag, hvis man havde brug for det.
Gilliam og Gulløv konkluderer i ”Civiliserende institutioner”, at der i skolen er et stort fokus på, at
børn skal møde og acceptere andre børn, som de er forskellige fra. Men, at der alligevel er grænser
for rummeligheden og tolerancen i skolen. Hvis børnene udfordrer den civiliserede omgang i
fællesskabet for meget, så kan det betyde, at barnet må forlade institutionen (Gilliam & Gulløv,
2012, s. 267). Gilliam og Gulløv understøtter denne påstand, med henvisning til Gullestad, der
beskriver det skandinaviske ideal om enshed som en forudsætning for lighed (Gilliam & Gulløv,
2012, s. 267). Gullestads pointe er, at det i Skandinavien anses som en forudsætning for at kunne
behandle alle lige, at vi også må være ens. Der må i hvert fald ikke fremkomme en tydelig markering
af forskelle, da det dermed bliver svært at opnå lighed, når lighed opfattes som enshed (Gullestad,
2002). Dermed bliver det at skille sig ud let set som et negativt træk i det egalitære Skandinavien
(Gullestad, 2002, s. 47).
Flere hjemmeundervisere har altså oplevet, hvordan paradokset i skolens civiliseringsideal kunne
udspille sig, hvor der på ene side er en forventning om at give plads til forskelligheder, som Gulløv
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og Gilliam pointerer, men samtidig ikke er en accept af alle typer forskelle. Mere plads til individet
og dets forskelligheder i skolen var et ønske for flere hjemmeundervisere.
I danske skoler opdeles børn oftest i klasser efter alder. Klassen ses som et mikrokosmos af det
ideelle civiliserede fællesskab, hvor alle er venner og leger med alle. Alle skal helst inkluderes i
klassen, og børn beskrives som værende udenfor, hvis de ikke har venner i klassen, men
foretrækker at lege med børn fra en anden klasse (Anderson, 2000; Gilliam & Gulløv, 2012, s. 131134). Flere hjemmeundervisere er dog kritiske overfor den form for aldersopdeling. Som nævnt
tidligere påpeger flere mødre, at det at samle 27-28 børn, der er lige gamle i et klasselokale, er
problematisk. I mine møder med hjemmeunderviserne fik jeg ikke indtryk af, at børnene var
isolerede. Børnene kom tit flere gange om ugen til fritidsaktiviteter og i grupper med andre
hjemmeundervisere, hvor de ofte legede i store grupper på tværs af alder. Som jeg har vist tidligere
ønsker hjemmeunderviserne, at deres børn skal være sociale. Dette indebærer for dem også have
gode venner både på børnenes egen alder, men også søskende, andre større og mindre børn samt
voksne f.eks. naboer eller bedsteforældre:
Det handler jo ikke bare om at være sammen med nogen! Det handler om at være
sammen med dem du kan li´ og dem du har lyst til at være sammen med. Det kan lige
så godt være din morfar. (…) Jeg vil jo mene, at man har mere behov for at være
sammen med mennesker, som man kan spare med (…) og man kan udfordre hinanden
og også, at man har nogle fælles interesser. (Agnete)
Jeg spurgte Agnete, om det ikke er vigtigt med et fællesskab? Hun svarede: Vi har også brug for et
fællesskab (…) men ikke, hvis det er noget, hvor man skal sælge sin sjæl for at få lov til at være med.
Agnete vægter frihed og individets selvstændighed højt, og hun vil ikke gøre, hvad som helst for at
passe ind i et fællesskab. Karen mente også, at skolens fokus på, at man skal passe ind og få venner
er for dominerende. Efter hendes mening lærer børnene ikke nok at stå ved sig selv. Hun fortalte, at
hendes søn havde det svært i skolen, fordi nogle børn bestemte meget og lavede deres egne regler.
Særligt en episode gjorde Karen opmærksom på hendes og skolens modsatrettede værdier:
Så ringede der faktisk en skolesygeplejerske hjem til mig og spurgte, om jeg ikke kunne
tage en snak med ham (Karens søn), fordi hun havde observeret, og det havde vi jo
også, at han ligesom var ved at komme væk fra feltet. Hun sagde til mig, om jeg ikke
kunne sige til ham, at venskaber er vigtigere end integritet. Så sagde jeg til hende:
”Nej, det har jeg sgu ikke tænkt mig! Det kan du godt glemme. Det vil jeg i hvert fald
ikke.” Integritet. Retfærdighedssans. Det er da til en hver tid vigtigst. (Karen)
Karen beskriver her sammenstødet mellem hendes og skolens værdier. Skolen fokuserer
tilsyneladende på fællesskabet og venskaber – det at være en del af det samme felt, som de andre
børn og ikke falde udenfor. Karen vægter sønnens selvstændighed og autonomi højt. Som nævnt
kan børn, der foretrækker at lege med andre, eller måske ikke fungerer så godt med de børn, de er
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sat sammen med, blive opfattet som et problem. Det gør de, fordi de ses som udenfor, og de
dermed bryder med skolens fællesskabsideal (Anderson, 2000; Gilliam & Gulløv, 2012, s. 133-134).
Skolens ønske om at inkludere alle børn i fællesskabet kan samtidig opfattes som et ønske om at
tilpasse barnet, så skolen kan opretholde den civiliseringsnorm, der findes der. Forskningen viser, at
det opfattes som legitimt og bemyndiget, at børneinstitutionerne - med hensyn til barnets bedste udfordrer og underkender forældrenes opdragelsesvisioner, hvis de ikke passer med samfundets
dominerende normer. Samtidig opfattes det som en indirekte udfordring af en dominerende
civiliseringsopfattelse i samfundet, når forældrene ikke anerkender i institutionernes opdragelsespraksis (Gilliam & Gulløv, 2012, s. 33-34). Dermed kan det virke ekstra udfordrende når Karen
ligefrem modsiger sig skolesygeplejerskens råd og vejledning.
Flere analyser viser, at vi i Danmark lovpriser det selvstændige barn, men som set ovenfor er der
altså grænser for selvstændigheden, der må ikke være på bekostning af fællesskabet (Bach, 2015;
Bach, Kjær, et al., 2020; Gilliam & Gulløv, 2012; Gulløv, 2018).
Flere hjemmeundervisere mener, at der er fordele ved at indgå i fællesskaber på tværs af alder, det
Karen kalder for naturlig asymmetri. Med dette menes, at man hjælper og lærer af hinanden på
tværs af alder og kundskab – en slags ”mesterlære” (Lave & Wenger, 2003). Den naturlige
asymmetri oplevede jeg selv til et åbent arrangement for hjemmeundervisere. Vi var omkring 10
familier samlet i et naturområde i København, hvor der var en bålplads og en træhytte. Der var
forældre, alene og i par, og med børn i alle aldre. Jeg sad med to mødre ved bålet, der stegte brød
på en pande. De snakkede og jeg lyttede lidt med på sidelinjen. Jeg sad også og kiggede lidt hen på
den store græsplæne, hvor omkring 10 børn legede:
Alle børnene og AGNETE er gået i gang med at lege. De leger først ’Alle mine kyllinger
kom hjem’, så ’Kædefange’ og derefter ’Rød, gul, grøn - Stop!’. Det er AGNETEs ældste
datter, Lea, der leder legen. Hun er 16 år og ultimativt den ældste i gruppen. Alderen
spænder fra 5-16 år, og der er ikke konflikter imellem børnene, mens de leger. De
hygger sig og er glade. Jeg hører en mor sige, at når de leger på tværs af alder opstår
der et naturligt hierarki, hvor de ældste hjælper de mindre. Dette ser jeg også ret
tydeligt på måden, de er sammen på. På et tidspunkt bliver en yngre dreng fanget,
men vil ikke være en del af menneskekæden i kædefange. AGNETE og Lea får ham
overbevidst om, at det faktisk er det sjoveste at være en del af kæden, fordi så er man
en del af den store slange med de andre, og så er han hurtigt med igen. (Noter fra
feltdagbog)
I denne observation så jeg, hvordan de ældste i legen, moren Agnete og 16-årige Lea, fik drengen
med. Jeg tror, at de havde den overbevisende effekt, fordi de var ældre. De havde en autoritet
overfor drengen, der først var skuffet over, at han blev fanget, men så lyttede til de to ældre og lod
sig overtale til at være med igen. Til gengæld fik Lea lov til at lede legen og øve sig i at tage ansvar
for de mindre. Der opstod et naturligt hierarki, som moren kaldte. Det naturlige bruges i denne
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forbindelse til at beskrive aldersforskelle, som kan udspille sig som et hierarki eller asymmetri.
Ligesom Camilla i begyndelsen af dette kapitel snakker om den syntetiske skole overfor hjemmeundervisning som den mest naturlige form for læring. Det naturlige bruges altså til at beskrive
hjemmeundervisningens fordele, som en modsætning til skolen. Flere hjemmeundervisere synes
altså, at det er mere naturligt, at børn er sammen på tværs af alder end at være samlet i store
grupper af jævnaldrende. Som feltnoten viser, så er det også i praksis den form for samvær
hjemmeundervisernes har i deres legegrupper, men også i hjemmet, hvor børnene er sammen med
deres søskende det meste af dagen.
Ovenstående har vist at det sociale fylder utrolig meget både for hjemmeunderviserne og deres
omgivelser. Adam på 16 år oplevede, især da han var yngre, at han blev spurgt om han havde
venner, men ikke om han lærte noget i hjemmeskolen: Folk kunne godt se, at det faglige nok ikke
var noget problem, men de var meget sådan: Hvad så med kammerater? Hvad så med det sociale?
Det er det spørgsmål, jeg blevet stillet 100.000 gange, ik’?
Det faglige er tilsyneladende ikke noget, der lægges vægt på i de udefra kommende spørgsmål.
Skellet mellem det faglige og det sociale ses også i undersøgelser omhandlende børns parathed til
skolen (Bach, Dannesboe, et al., 2020; Gilliam, 2012). Det sociale og det faglige er et par, der bruges
til at beskrive skolens dobbelte fokus i opdragelsen og oplæringen af børn (Gilliam, 2012, s. 123).
Undersøgelser viser, at forældre, lærer og pædagoger ser det sociale som den vigtigste opgave i
børnenes tidlige civilisering. Det sociale anses nemlig som forudsætning for, at børnene kan lære at
blive klar til skolen og livet. Der er ligeledes en formodning om, at det sociale må være på plads før
det faglige kan fungere (Bach, Kjær, et al., 2020). I førskole og indskoling betragtes det faglige som
noget, der helst skal være drevet af lyst og leg. Hvorimod der bliver arbejdet mere målrettet med
det sociale, der skal kultiveres og trænes. Her handler det især om at blive selvstændig og parat til
at indgå i et civiliseret fællesskab, som skolen (Bach, Kjær, et al., 2020).
Nogle hjemmeundervisere mente, at skolens fokus på det sociale havde taget for meget over, så
det faglige var kommet til at fylde alt for lidt. Det faglige niveau var således også en grund til at tage
børnene ud af skolen, som en mor fortæller her: Den egentlige grund eller en tredje grund, som i
virkeligheden også vejede rigtig tungt, som vi valgte ikke at være så åbne med overfor skolen (…) Det
var jo selvfølgelig det faglige niveau, der var til grin, til grin lavt, frygtelig lavt! Når moren ikke
nævner denne grund overfor skolen, kan det skyldes, at der i Danmark er en tendens til at se skævt
til forældre, der er for ambitiøse på deres børns vegne (Bach, 2015; Gilliam, 2012). Dette mener
Bach kan hænge sammen med det skandinaviske lighedsideal, hvor man ikke skal have snuden alt
for langt fremme og ikke være for involveret i sine børns liv, da man dermed ikke opfordrer til
selvstændighed (Bach, 2015, s. 96+106; Gullestad, 1989).
Agnete går også meget op i det faglige og mener også, at det sociale har fået en alt for stor plads i
skolen. Hun fortæller, at hjemmeunderviserne faktisk er meget opmærksomme på det sociale og
ønsker at balancere det med det faglige på den bedst mulige måde:
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Jeg har også oplevet, at folk (andre hjemmeundervisere) skriver og spørger mig ad:
”Jeg har et problem, der her med socialisering bliver for meget (…) det er lige som om
det overtager, så jeg ikke har tid til at lave undervisningen og jeg har svært ved at
finde balancen mellem de to (socialisering og undervisningen)” Det har vi (familien)
egentlig også haft, og vi har det nok egentlig stadig. Det er faktisk en af de ting, der er
rigtig svært. Det er rigtig svært at finde balancen, når man har alt tiden til at
bestemme over. (Agnete)
Dette citat fra Agnete viser, at hjemmeunderviserne i høj grad er opmærksomme på at balancere
det sociale og det faglige, og faktisk selv synes, at det kan være svært. Hjemmeundervisere laver
selv deres skema og må selv finde frem til balancen mellem de faglige og sociale aktiviteter. Så selv
om de selv kender problematikken, mener nogle hjemmeundervise ikke, at skolen har den rette
balance imellem det faglige og det sociale. De finder måske en balance, der passer bedre til den
enkelte familie.
Som det ses her, har hjemmeunderviserne nogle kritikpunkter til skolen, som de mener skaber et
uhensigtsmæssig socialt miljø. Nogle mener, at man i hjemmeundervisning kan tage mere højde for
forskelligheder, at børnene kan få venner på tværs af alder uden, at de behøver gå på kompromis
med deres værdier samt, at det faglige kan få mere plads.

Harmoniske hjemmeunderviserbørn og pressede skolebørn
Maja:

Mine børn, de elsker hinanden. Selvom jeg har fire børn, så kunne de
aldrig finde på at være fysiske overfor hinanden eller råbe ad hinanden.
Sådan en børneflok har jeg slet ikke. De er hinandens bedste venner og
hjælper hinanden og er søde ved hinanden ik?

Karla:

Og hvorfor tænker du, det er anderledes, hvad det angår? Hvorfor
fremhæver du det?

Maja:

Jamen, det er jo fordi jeg har veninder, hvis børn slet ikke kan sammen.
(…) Jeg har mange veninder, der har de der konflikter. Men altså det er jo
klart, fordi i en ganske almindelig familie, hvor mor og far arbejder og
børnene de går i skole… De to børn der, eller tre eller fire, de ser jo kun
hinanden allerhøjest fem gange om ugen til fælles aftensmåltid. Resten
af tiden ser de jo stort set ikke hinanden. Fordi alt, hvad de foretager sig,
det er adskilt på forskellige klassetrin med forskellige fritidsinteresser –
opdelt efter alder igen. Og så har de jo også forskellige venner ved siden
af.

Maja fremhæver overfor mig, at hendes børn er søde og hjælpsomme - altså civiliserede. Mange af
veninderne, hvis børn går i skole, lever meget adskilte liv og dette skaber splid og manglende
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forståelse mellem børnene, mener Maja. Hun var ikke den eneste forælder, der på denne måde
markerede over for mig, at deres børn er hinandens bedste venner. Elisabeth fremhævede også,
hendes fire børns ordenlige måde at være sammen på. Men fortalte også, at det ikke havde været
sådan, da hendes datter, Sonja som nu er 11 år, gik i skole:
Det år hun gik i 0. klasse, ændrede hun sig markant, altså hun blev lidt bitch-agtig
selvom hun var så lille – hvilket ikke var sjovt at se – fordi det er ikke sådan, hun indtil
da har været som person, eller sådan hun er opdraget. Hun er opdraget til at tænke på
andre og tage hensyn og vise empati. Ikke, at man skal glemme sig selv overhovedet,
men man må bare godt tænke på, hvordan man påvirker andre med det man siger og
gør og sådan nogle ting der. Men sådan agerede hun ikke det år, hun kom i skole. Men
da hun så kom hjem igen, så faktisk kort tid efter, så blev hun langt mere den hun var
før (…) Søskendeflokken, de er stadig virkelig gode venner, hjemme ved os. Vi har hørt
om andre børn, hvor de sådan slås og virkelig skændes. Vores kan selvfølgelig godt
blive uvenner. Men de slås ikke, og det er ikke noget der fylder meget. (Elisabeth)
Elisabeths datter ændrede personlighed i skolen. Hun blev mere hård og glemte sin gode
opdragelse. De værdier Elisabeth fremhæver i datterens opdragelse stemmer overens med det
dominerende civiliseringsideal i Danmark: at tænke på andre og tage hensyn og vise empati, men
samtidig ikke glemme sig selv (Bach, 2015; Gilliam & Gulløv, 2012). At slås og skændes fremhæves
modsat som en uønsket, uciviliseret adfærd, der hersker i skolen, men som kan ’aflæres’, hvis
børnene kommer hjem. Anne og Juliane er enige i, at børnene bliver mere harmoniske af at gå
hjemme:
Juliane:

I det øjeblik, at den ene eller begge forældre går hjemme med deres barn
i en længere periode, så er barnet også meget mere harmonisk (…)
selvfølgelig kan man have en dårlig dag, voksen såvel som barn (…) Men
jeg synes ikke – altså som man høre om og kan se i skolen: så er der
noget mobning og så er der nogen der slår. Vi (Juliane og Annes faste
hjemmeundervisergruppe) har jo haft børn, der har haft slået hinanden,
men det er jo ikke sådan (…) Børn er jo ikke onde altså!

Karla:

Nej nej! Så hvis ikke de bliver presset ud i situationer, hvor de…

Juliane:

Ja, det gør de jo i skolerne, og det gør de jo i børnehaverne.

Anne:

Ja, de er ude i situationer, de ikke har en modenhed til at håndtere.

Juliane:

Ja, og fordi vi er så meget sammen med vores børn, så får de den der
nærhed og tryghed og mulighed for bare at hvile i sig selv.

Det er altså tydeligt her, at nogle hjemmeundervisere har et indtryk af skolen, som værende et
hårdt socialt miljø, der er præget vold og drillerier. Men også larm og uro nævnes af flere. Det er en
uciviliseret adfærd, de knytter til børnene i skolen.
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Ligesom det ikke opfattes som det pædagogiske personales skyld, at skolen fungerer dårligt, er det
heller ikke skolens børns, der er skyld i deres egen uciviliserede adfærd. Det er for både børn og
personale de rammer, som skolen tilbyder, samt manglen på nærvær og tid med familien, der
skaber det dårlige sociale miljø. Institutionernes forældre og personale mener ligeledes, at børn
bliver mere harmoniske af meget forældrekontakt og ikke tilbringe for meget tid i institutionen:
”Trods den stigende institutionalisering af børns liv så er det forældrene, der både af
hinanden og af de professionelle holdes ansvarlige for skabelsen af sådanne
civiliserede mennesker. Tanken er, at hvis forældrene sikrer barnet en god barndom,
hvor det bliver fyldt op med hygge, ro og forældrekontakt, så bliver resultatet
mennesker, der er stærke og harmoniske, frem for mennesker, der er svage og vilde.”
(Bach, 2015, s. 105)
Mødrene fremhæver for mig, at deres børn er ordentlige: hjælper, er gode venner, er harmoniske
og hviler i sig selv. Deres børn bliver sammenlignet med andres børn og veninders børn: børn der
går i skole. Hjemmeunderviserne positionerer deres børn som de civiliserede i modsætning til børn
der går i skole, som skændes og er fysiske overfor deres søskende og andre børn. Der skabes en
distinktion mellem hjemmeundervisernes egne børn og skolens børn. Som hos Bachs
”overskudsfamilier” bliver tidsinvesteringen i børnene en civiliseringsmarkør, der markerer, hvem
der har taget det gode opdragelsesvalg, hjemmeunderviserne og dem der ikke har (Bach, 2015, s.
50).
Hjemmeunderviserne oplever hele tiden at skulle legitimere deres valg om at hjemmeundervise
som svar på spørgsmålet: Hvad med det sociale? Hjemmeunderviserne oplever, at omgivelserne er
skeptiske overfor, om børnene nu også lærer det sociale, når de nu ikke går i skole. Hvis
spørgsmålet om det sociale virkelig er ment som en kritik, hvordan hænger det så sammen med
Bachs pointe om, at der både i familien og i institutionerne - altså i samfundet generelt - er en
overbevisning om, at det er forældrene, der skal sikre den gode barndom og, at dette sker gennem
ro og forældrekontakt? Hvis der er generel forståelse i samfundet, at harmoniske børn, skabes
gennem forældrekontakt, kan man måske forstå det udefra kommende spørgsmål som et forsvar
mod eget valg. Skolefamilierne kan med Elias’ briller ses som ”de etablerede”, der generelt har
større opbakningen i samfundet; de er flere og har en længere sammenhængene historie, i kraft af
at sende børnene i skole. Det er skolefamilierne og skolen, der definerer, hvad der er civiliseret
(Elias, 1994, s. 15-17). Der skabes et ”os og dem” – en slags strid imellem dem, der går i skole og
dem, der ikke gør. En strid om, hvad der er det rigtige civiliserede og, hvad der ikke er.
For at demonstrere, at hjemmeunderviste børn ikke er asociale, isolerede og uciviliserede, bliver
det nødvendigt for hjemmeunderviserne at markere det uciviliserede hos skolebørnene og skolens
mangler. Når hjemmeunderviserne således lægger vægt på deres egne børns gode egenskaber og
fremhæver skolebørnenes dårlige opførsel, positionerer de sig selv som civiliserede overfor de
etablerede skolefamilier (Elias, 1994, s. 37).
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Jeg ser hjemmeundervisernes forklaringer og forsvar, som et forsøg på at legitimere det, de gør og
skabe en anderledes historie om børn, der hjemmeundervises. Så selvom flere hjemmeundervisere
udtrykte for mig, at det ikke var skolen eller dem, der vælger skolen, der var noget i vejen med,
bliver skolen og skolebørnenes mangler alligevel fremhævet i forsvar mod den kritik hjemmeunderviserne møder.

I dette kapitel har jeg set på, hvordan hjemmeunderviserne forholder sig til skolen, og hvordan de
fortolker omgivelsernes normer og værdier for opdragelse. Kapitlet har vist, at det sociale er et
vigtigt opdragelsesideal både i samfundet og hos hjemmeunderviserne. Der ønskes, at børnene skal
tage hensyn, kunne indgå i fællesskaber, men også være selvstændige. Et fravalg af skolen betyder
altså ikke et fravalg af det sociale, men hjemmeunderviserne tror på, at undervisning i hjemmet er
den bedste metode til at få civiliserede og sociale børn.
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Kapitel 2:
Det virker så afgørende, hvad vi gør.
– Hjemmeundervisernes værdier for forældreskab og læring
Forældrene spiller en stor rolle i deres børns liv, når der hjemmeundervises. Som jeg viste i sidste
kapitel, synes mange hjemmeundervisere ikke, at skolen er det bedste sted for deres børn at blive
sociale og kloge mennesker. Så forældrene tager opgaven på sig at opdrage og undervise deres
børn uden hjælp fra samfundets børneinstitutioner. I dette kapitel vil jeg se på, hvordan hjemmeunderviserne forholder sig til deres rolle som forældre samt, hvilke idealer og værdier de har for
deres børns læring.

Forældreskabets valg
Det er vildt nok, at mit forældreskab skulle være så gammelt før jeg begyndte at gøre
det til mit eget. Det synes jeg virkelig siger noget om, hvor bundne vi er lige præcis i
det. Det virker så afgørende, hvad vi gør. Men ikke kun det, vi tror simpelthen også, at
det er den eneste rigtig måde at have børn på. Det (rigtige) er at aflevere dem væk fra
os, så de kan komme ud til andre. Og vi tror også, at den eneste måde at lære at blive
klar til et voksenliv, det er at aflevere dem i skole, ik’? (Nanna)
Nanna oplever, at hun, efter at have valgt at hjemmeundervise, har fundet sin egen måde at være
forældre på. Det har også betydet, at hun har brudt med nogle normer. Men Nanna taler også om
forældre generelt, når hun siger ’vi’: Det virker så afgørende, hvad vi gør. Nanna taler ind i en
forældredeterministisk tankegang, hvor forældrene oplever deres indsats som afgørende for,
hvordan deres børn kommer til at klare sig i fremtiden (Furedi, 2002, s. 57).
Samtidig påpeger Nanna, at dét at sende børnene i institution er forbundet med den rigtige måde
at være forældre på. Men man kan også sige, at Nanna udsagn er et udtryk for en institutionsdeterministisk tendens, hvor mange forældre oplever, at skolen er afgørende for om deres børn
kan blive klar til voksenlivet (Kjær et al., 2018, s. 36).
Sociologen Sharon Hays mener, at moderne forældre, især mødre, bruger meget mere tid, energi
og materielle ressourcer på deres børn end man gjorde tidligere. Barnets behov sættes først og
forældrene må altid være på forkant med den nyeste forskning på børneudviklingsområdet
(Faircloth, 2014, s. 25-27). Det forventes, at forældre tager et stort ansvar for deres børn, og at de
indtager en undervisende rolle. Forældrene skal søge råd hos eksperter og gøre deres hjem til
pædagogisk stimulerende læringsarenaer for børnene (Bach, 2015, s. 91-93; Lee, 2014, s. 8; Rose,
1999, s. 200-202).
Kigger man på hjemmeunderviserne med dette perspektiv, ses disse tendenser særlig tydeligt. For
det første er det ofte moren, der engagerer sig i børnenes læring og opdragelse, som Hays også
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påpeger. Forældrene opsiger måske et job for at bruge næsten alt deres tid med deres børn. I
stedet for at sende børnene i skole, hvor de får bøger og læringsmaterialer uddelt gratis, køber
forældrene egne materialer til at udføre den selvplanlagte undervisning. For at have viden og
mentale ressourcer til at kunne undervise sine børn selv, må forældrene investere tid og penge i
forskning og litteratur om børns udvikling og læring. Man kan sige, at hjemmeunderviserne i høj
grad indtager denne meget ansvarsfulde rolle og mere end lever op til de forventninger, der er
dominerende blandt nutidens forældre.
En mor mener, at det er forældrene selv, der har ansvaret: Det er heller ikke staten, der har
ansvaret for vores børn. Det er os, hver forælder, som har ansvaret. Hun mener, at alt for mange
forældre fraskriver sig dette ansvar. Forældrene må selv tage ansvaret for de forandringer, de
ønsker, istemmer Nanna:
De forandringer som mange af os går og ønsker, for vores måde at leve på, det
kommer jo aldrig til at komme et eller andet sted højt oppe. Det kommer aldrig til at
ske, at der kommer en eller anden politiker ridende på en hvid hest og siger: ”Nu skal I
høre her! Vi har mærket hvad I gerne ville!” (Nanna)
Sociologen Nicholas Rose påpeger, at der sker en stigende regulering af familiens liv, men, at det
ikke forgår, som man måske kunne tro, gennem tvang og autoriteter. Reguleringen kommer fra de
ansvarlige og selvkørende familier selv, der holder sig ajour med nyeste forskning indenfor
psykologi, pædagogik og sundhed (Bach, 2015, s. 87; Rose, 1999, s. 198-204). Jeg oplevede i høj
grad, at hjemmeunderviserne orienterede sig i pædagogisk og psykologisk litteratur, og at de havde
en stor viden om børn og opdragelse. Hjemmeundervisernes indstilling til deres rolle som forældre,
kan ses sammen med Roses teori om det selvregulerende individ. Forældrene føler ikke, at den
forandring og det liv, de ønsker for dem selv, kommer til at blive ændret på et højere statsligt
niveau. Tvært imod opstår forældrenes ansvarsfølelse for deres families liv, som ønsker, håb og
frygt på baggrund af den viden, de opsøger og det engagement, de lægger i deres børn.
Ser jeg på hjemmeunderviserne med Furedi (2002) og forældrekulturstudiernes (2014) perspektiv
på forældredeterminismen, er det tydeligt, at hjemmeundervisernes oplever deres egen indsats
som afgørende for deres børns trivsel og fremtid. Der ligger en forventning både hos dem selv og
fra omgivelserne til, at de engagerer sig enormt meget i deres børn gennem en både opdragende,
stimulerende og undervisende rolle. Netop denne rolle blandt forældre er diskuteret i flere
pædagogisk antropologiske undersøgelser og viser, at den er udbredt i danske børnefamilier (Bach,
2015; Bach, Kjær, et al., 2020; Dannesboe, 2012; Gulløv, 2018; Kjær et al., 2018).
Hjemmeunderviserne indskriver sig altså i en generel tendens, hvor forældre oplever deres rolle
som afgørende i deres børns liv. Hjemmeunderviserne påtager sig især et stort ansvar ved at
afskrive institutionerne og tage hele ansvaret for børnenes pædagogiske og psykologiske udvikling.
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At træde ud af hamsterhjulet
Som vi så i forrige kapitel har flere hjemmeundervisere et ønske om at være meget sammen med
deres børn, fordi de mener, at det gør dem harmoniske og klar til livet. Flere hjemmeundervisere
mener, at hjemmeundervisning har givet familien et liv med mere tid og nærvær:
Der har vi jo måtte gøre op med os selv, hvad der var vigtigst? Om det er penge eller
om det er roen, nærheden og tiden (…) De (børnene) snakker ikke om alle de gange, vi
har været i badeland og sådan noget badeferie og alt muligt andet. Det er meget, da vi
var i skoven og lave snobrød, eller da vi sad på stranden og så solnedgangen og spiste
aftensmad og sådan nogle ting, der ikke koster noget som helst. Det er mere det, de
vægter og snakker om. Jeg tror også i højere grad, det er det, der har betydning, når
de bliver voksne og skal være sunde mennesker og tænker tilbage på deres opvækst.
Der tror jeg, at det er nærheden og det er tiden og det, at vi vil hinanden, der har
betydning, end alt det vi kunne gøre og give dem osv. Det er jo bare døde og tomme
ting i virkeligheden - i sammenligning. (Elisabeth)
For at få tid med børnene, kan forældrene ikke arbejde så meget. Det gør, at familien må prioritere
økonomisk og f.eks. ikke har råd til at tage på badeferie og købe en masse ting, men i stedet holde
ferier på andre billigere måder. Dermed får valget om at hjemmeundervise ikke bare betydning for
børnenes uddannelse, men også for, hvordan familien er sammen. Generelt kan valget om at
hjemmeundervise ses sammen med andre livsstilsvalg, som at arbejde mindre, bruge mere tid
sammen som familie, leve bevidst omkring forbrug. Man kan sige, at disse omstændigheder er en
konsekvens af at hjemmeundervise: Rent praktisk kan det være svært at gå hjemme med sine børn,
hvis begge forældre skal passe to fuldtidsstillinger. Ligesom man må gå ud fra, at de fleste forældre
ligeledes har et ønske om at tilbringe tid med deres børn, når de ikke sender dem i skole. Denne
livsform kan ses som ét samlet livsstilsvalg. Disse valg hænger sammen, og hvilket valg, der udløser
det andet, er svært at afgøre og nok meget forskelligt fra familie til familie. For Elisabeth handler
valget ikke kun om de økonomiske prioriteter, men også om mere generelle værdier, nemlig tid og
nærhed. Deres liv er ligefrem bedre uden alle de materielle tilbud.
Maja fortæller mig, at hendes familie har brudt med den livsstil, de havde før de trak stikket og
begyndte at hjemmeundervise. Her beskriver hun, hvordan hendes familie levede før, de tog
beslutningen om at hjemmeundervise: Det startede jo med, at vi havde fået sovset os selv ind i det
her hamsterhjul, fordi da min søn ikke engang var et år, fik vi købt et meget meget dyrt hus (…) som
krævede at vi havde to indtægter.
Hamsterhjulet kan betegne en ”langvarig, belastende tilstand eller aktivitet der bygger på
ensformigt hårdt arbejde i højt tempo” (Ordnet.dk, 2020). Udtrykket bruges primært i negativ
forstand, som noget man ønsker ’at træde ud af’, eller som Maja siger, noget man kan blive sovset
ind i, som det kan være svært at slippe ud af. Maja bruger hamsterhjulet til at beskrive det liv, hun
og hendes familie levede, inden de tog deres fire børn ud af skolen, for at undervise dem selv.
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Valget om at hjemmeundervise, arbejde mindre og tilbringe mere tid sammen som familie, er bare
én måde at træde ud af hamsterhjulet på. Generelt bruges hamsterhjulet ofte i medierne til at
beskrive den præstationsorienterede og hurtige livsstil, som præger vores samfund i dag (DR2,
2018; Hilstrøm, 2018; Omar, 2014). Denne tendens er ligeledes observeret af fremtrædende
samfundskritikere (f.eks. Hartmut, 2016; Pedersen, 2011). Hjemmeundervisning kan således forstås
som en modkultur til skolen, men også til mere generelle samfundsstrukturer. Præstationskulturen
har også ramt det moderne forældreskab, og der sker et øget pres om at være den perfekte
forældre (Bach, 2015; Bach, Kjær, et al., 2020; Furedi, 2002; Lee et al., 2014). Men jagten på det
perfekte nytter ikke noget, mener Kasper, fordi det er kaotisk og konfliktfyldt at have børn lige
meget, hvor godt man gør det:
KASPER (far) mener, at når man er meget væk f.eks. på arbejde i mange timer, så
forventer man ro og orden, når man kommer hjem. Men KASPER har den teori; at der i
alle børnefamilier er en bundlinje af kaos, fordi sådan er det at have børn. De skal
prøve grænser og har konflikter lige meget, hvor pænt man opdrager dem. Dét bliver
sværere at håndtere, hvis man har dårlig tid. KASPER siger: ”Man kan tømme
opvaskemaskinen med en 1-årig på en time, og det kan være ganske hyggeligt, men
det kræver, at man har god tid, ellers gider man det ikke. Det bliver jo stressende, hvis
man kun har 10 minutter til det.” (Noter fra feltdagbog)
Kasper prioriterer at have god tid, fordi det giver ham overskud til at kunne rumme sine børn, som
kan være besværlige og langsomme. Dette gør han for kunne vise overskud overfor dem, men også
fordi det vurderes som værdifuldt at inddrage børnene i daglige gøremål, som at tømme opvaskemaskinen. Kaspers tese, handler om, at man i en børnefamilie altid vil opleve udfordringer, men,
hvis man har dårlig tid, så bliver børn let til en negativ og stressende faktor. Ud af Kaspers
overbevisning kan man uddrage, at han oplever børn som generelt uciviliserede: de skaber
konflikter og kaos. Det er op til forældrene at håndtere det kaos, børnene kommer med.
Forældrenes overskud bliver afgørende for om familiens tid sammen bliver hyggelig eller
stressende. Forældrenes indsats og investering bliver opfattet som determinerende for den
velfungerende, rolige familiestund.
Betragter man Kasper, Maja og Elisabeths udtalelser med Bourdieus kapitalbegreb (2002), kan man
sige, at der vægtes noget andet over økonomisk kapital: Penge og materielle goder – det Elisabeth
kalder døde og tomme ting. I stedet vægtes der tid, ro og nærvær samt fælles oplevelser som
familie. For at få plads til disse værdier, er hjemmeunderviserne klar over, at de må frasige sig
andre – badeferier, fuldtidsjob og dyre hus. Man kan sige, at forældre håber, at børnene profiterer
på andre punkter, nemlig ved at blive sunde mennesker, når de bliver voksne.
Disse prioriteter ligner dem Bach har fundet frem til i sin afhandling. Her har ”overskudsfamilierne”
fokus på ro, hygge og at børnene bliver ”fyldt op med mor” (Bach, 2015, s. 76-81). Materielle ting er
ikke noget man viser frem, men de immaterielle goder, tid og nærvær, udstråler det ’sande’
overskud (Bach, 2015, s. 56-60). Værdier som det ægte, dybe, ikke-prætentiøse og immaterielle er,
Side 39 af 73

i det europæiske samfund siden middelalderen, blevet betragtet som det ordenlige, påpeger Bach
med reference til Elias (Bach, 2015, s. 17; Elias, 1939/1994, s. 365-379). Bach trækker ligeledes på
Bourdieu, når hun pointerer, at tid i princippet er noget, alle kan prioritere. Ved ikke at tage sig tid
til sine børn, kan man derfor betragtes som amoralsk og usympatisk (Bach, 2015, s. 50; Bourdieu,
1979/1995, s. 100-101). Med reference til Elias og Bourdieu kan familiernes tidsinvestering opfattes
som en civiliseringsmarkør, men også distinktionsmarkør.
Flere hjemmeundervisere er enige om, at hjemmeundervisning er et valg, hvor familiens
økonomiske situation selvfølgelig har en betydning for om man kan tage valget. Men flere
pointerede også, at de ikke var rige og, at hvis familien virkelig ønskede det, kan de fleste hjemmeundervise. Bloggeren Maj My bruger sine foredrag og på sin blog udtrykket bevidste valg. Hun
understreger, at hjemmeundervisning ikke er det rigtige valg for alle, men det vigtigste er, at man
tager et bevidst valg om, hvordan man vil leve sit liv fremfor at ’flyde med strømmen’. Men bevidste
valg er ikke de letteste at tage, påpeger Maj My, man kan blive isoleret og ekskluderet, når man gør
noget andet end normen (Majmy.dk, 2018).
Valget om at hjemmeundervise er altså måske ikke for alle. Bourdieu mener ikke, at de valg man
tager, alene kan træffes på baggrund af det enkelte individs lyster og ønsker. Men, at de valg der
træffes har en klar sammenhæng med individets sociale baggrund, altså ”det sociale rum”
(Rosenlund & Prieur, 2006). Det vil sige, at både selvvalgte positioner og valg, står ved siden af de
dispositioner mennesker står med, i kraft af de klasser og kapitaler, de har til rådighed, og som de i
høj grad bliver født med (Bourdieu, 2014).
Dette stemmer overens med tilsynsførende Morten, der pointerer, at det ikke er en simpel opgave
at være hjemmeunderviser og, at det heller ikke er alle, der vil kunne lykkedes med det. Hvis man
f.eks. får en tilsynsførende, som er uenig i din måde at hjemmeundervise på, så er det meget op til,
hvor mange ressourcer du har og, hvor god du er til at snakke for din sag. I mødet med tilsyn
betyder dine ressourcer i form af sproglige evner meget f.eks., hvor god du er til at argumentere,
men også kendskab til og forståelse af lovgivningen er vigtig. Disse aspekter handler om det,
Bourdieu kalder kulturel kapital, der drejer sig om uddannelse og viden (Bourdieu, 2002). Men også
social kapital kan også vise sig at være vigtig f.eks. gennem netværk med andre hjemmeundervisere, der kan støtte og vejlede én, og måske endda være bisidder ved tilsyn. Dog kan denne
viden også købes gennem konsultationer og rådgivning, altså økonomisk kapital.
Hjemmeunderviserne prioriterer tid og nærvær med deres børn. De ser det som deres ansvar at
tage bevidste valg, så de kan efterleve disse værdier. Hjemmeundervisning opleves af nogen som
en del af et større valg om at træde ud af hamsterhjulet, altså leve med mindre fokus på
præstationer og materielle goder. Nogen mener, at det er op til den enkelte forældre at tage ansvar
for og ændre på sit liv, hvis man ønsker sådanne forandringer. Det handler om at arbejde mindre
for at få mere tid med sine børn, men det er, som Morten pointerer ikke alle, der kan tage valget
om hjemmeundervise, da det kræver økonomiske, men også sociale og kulturelle ressourcer. Det
kræver et stort engagement fra forældrene at undervise sine børn selv. Jeg oplevede, at mange
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hjemmeundervisende forældre havde gjort sig mange overvejelser om, hvilken tilgang de ville have
til deres børns uddannelse. Jeg vil i næste afsnit se nærmere på, hvilke værdier og idealer
forældrene har for deres børns læring.

Læringsværdier
Vi cykler ad små villaveje. Solen skinner. Vi fylder næsten hele vejen med to løbehjul, en
Christianiacykel og en tre-årig på cykel. Men det gør ikke noget, at vi fylder det hele,
for vi er stort set de eneste på gaden. Andrea (8) spørger, om de må få en is. LINE
(mor) siger ”Ja”. Andrea spørger igen 5 minutter efter. LINE siger: ”Jeg har jo sagt ja”,
men kommer i tanke om, at hun måske sagde nej hjemme i huset. Vi stopper først ved
en smykkebutik. Her kigger vi på øreringe, for Andrea har fået hul i ørene for nylig.
Andrea peger på nogle øreringe med en and og en kanin. Vi snakker længe om, hvilke
øreringe vi ville vælge, hvis vi skulle have et par. Der er en smykkeholder med små rum
med mange forskellige øreringe med forskelligt motiv. Nederst i hylden er der en
sættekasse med nogle små guldfigurer. De skal bringe lykke. På et skilt står der 25 kr.
stykket. Andrea prøver at regne ud, hvad to koster. ”35 kr… nej… 45 kr!”. ”Det er 25 +
25. Det er 20 + 20 og 5 + 5” forklarer LINE. Andrea tænker lidt… ”50!” Bagefter går vi
hen til isbutikken, der ligger lidt længere nede af gågaden. Andrea stiller sit løbehjul og
går hen til døråbningen. ”Der er ingen kø!”, råber hun. Jeg parkerer mit løbehjul og går
hen til LINE. ”Det er det fede”, siger hun. Det slår mig, at klokken er omkring 12
middagstid, det er 28 grader, og der er ingen kø til is-butikken. Det er mandag. De to
ældste får en is med to kugler, men kun hvis de deler med mor. Der kommer guf og
flødeskum på, og vi spiser isen i solen ude foran butikken. (Noter fra feltdagbog)
Denne feltnote stammer fra mit første besøg hos familien Østergaard. Det er en af de allersidste
sommerdage. Mens alle andre børn for længst var begyndt i skole igen, tilbragte jeg dagen med
Andrea på 8, hendes mor Line og Andreas to mindre søskende på 3 og 1 år. Efter isen cyklede vi ned
til vandet, hvor vi fangede krabber og badede. Feltnoten viser, at selvom der var is, sol og hygge i
luften, opstod der også situationer i løbet af sådan en dag, hvor Andrea kunne lære noget. Eller
hvor Line i hvert fald hurtigt greb muligheden. Lige præcis disse situationer var jeg særligt
opmærksom på, fordi jeg især var nysgerrig efter at finde ud af, hvordan hjemmeunderviserne
tænkte og praktiserede læring.
Man kan sige, at læringen her sker situeret, det vil sige, at den foregår i barnets naturlige
omgivelser i konkrete situationer (Lave & Wenger, 2003). En mor sagde til mig i et interview: Der er
jo ikke noget, der ikke er læring – og det vil mange af hjemmeunderviserne være enige i. De mente
at læring kan opstå alle steder og ikke behøver foregå på en skolebænk. Således kan man sige, at
Andrea i løbet af denne dag lærte flere forskellige, dog ofte uudtalte, ting: At løbe på løbehjul,
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svømme på stranden, lægge tal sammen samt lære noget om krabber; deres udseende og
levesteder.
Flere af de hjemmeundervisende familier, jeg har mødt og talt med, er inspirerede af læringsfilosofien unschooling - udtrykket blev første gang brugt af den amerikanske lærer og forfatter John
Holt (1967, 1969, 1972). I unschooling er overbevisningen, at der ikke er noget bestemt, børn ’skal’
lære på et bestemt tidspunkt. Børn er naturligt videbegærlige og vil lære det, de har brug for, når
den rette tid er der. Læringen opstår, når der er behov for det og vil dermed også huskes bedre.
Emnet må altså føles aktuelt for barnet, og der vil derfor skabes en naturlig interesse og motivation
(Holt, 1972, s. 165-181). Unschooling har derfor mange fælles værdier med ”situeret læring” (Lave
& Wenger, 2003). Nogle hjemmeundervisere synes, at unschooling klinger negativt, fordi begrebet
mest beskriver det, det ikke er: Ikke-skoling eller u-skoling. Flere betegner derfor deres metode på
andre måder som f.eks. selvstyret- eller interessebaseret læring.
Det var tydeligt, når jeg spurgte ind til unschooling blandt hjemmeunderviserne, at der var en del
forskellige tilgange og forestillinger om, hvad det var. Nogen betegnede sig selv som unschoolere,
andre var inspireret af tankegangen og atter andre tog helt afstand fra det. Jeg havde dog indtryk
af, at mange havde et læringsideal, hvor interesser, motivation og nysgerrighed vægtedes højt. Jeg
vil ikke gå nærmere ind i en nærmere diskussion af unschooling-begrebet her, men nævner det,
fordi tankegangen i høj grad præger hjemmeundervisermiljøet både i Danmark og ude i verden
(Beck, 2007, s. 67; Gray & Riley, 2013, s. 10; Undervisningsministeriet, 2018, s. 41).
Kasper fra familien Lund understregede overfor mig, at unschooling netop er et ideal og en metode,
som ingen forældre eller pædagog kan efterleve til perfektion. Det handler mere om at være
bevidst og have et ønske om at tilgå barnet på den måde. Marlene er mangeårig unschooler. Hun
nævner, at tilliden til barnet er vigtigt, samt at risikovillighed er en forudsætning for unschooling
kan fungere:
Det (unschooling) handler om dit børnesyn og dit læringssyn: at du har tillid til, at
barnet har kompetencerne til at lære på sine egne præmisser. Det fylder rigtig meget,
og det hænger også sammen med den der tvivl igen og risikovillighed (…) Der er altid
en masse usikkerhed forbundet med det her med at hjemmeundervise. (Marlene)
Charlotte betegner ikke sig selv som unschooler, men hun påpeger ligesom Marlene vigtigheden af
ikke at frygte for om børnene lærer det, de skal:
Hvis forældrene er bange for at hjemmeundervise, bliver det jo ikke godt. Det tror jeg
ikke. Hvis de hele tiden er bange for, om de skal leve op til deres 3. klasses-niveau og 4.
klasses-niveau og sådan noget. Så tror jeg, det bliver svært (…) Det er svært at bryde
ud af det skolesystem vi har, der bygger på angst og rædsel for, at barnet nu ikke skal
klare det. (Charlotte)
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Som disse citater viser, mener nogle forældre altså, at hjemmeundervisning kræver en risikovillighed. Marlene og Charlotte mener, at det kræver, at forældrene omfavner den usikkerhed, der
er forbundet med ikke at kunne styre, hvad børnene skal lære. Marlene mener nemlig, at man skal
tro på, at barnet har kompetencerne til at lære på sine egne præmisser.
Nogle hjemmeundervisere tager altså deres børn ud af skolen for at slippe dem fri til at lære ud fra
deres egen lyst, interesse og motivation. Forældrene mener at kunne give børnene frihed ved ikke
at sende børnene i skole, hvor man bl.a. forventes at præsterer på bestemte tidspunkter.
Forældrene har et ideal om, at børnene bliver selvstændige, og det mener de, sker bedst gennem
hjemmeundervisningens selvstyrede rammer.
Man kan se dette ideal, om det risikovillige forældreskab, i forhold til forældreskabsstudierne der
skriver om et lignende paradoks. Sociolog Jennie Bristow spørger, om ikke risikovillighed er blevet
det nye ideal blandt moderne forældre? (Bristow, 2014). De overbeskyttende, ikke-risikovillige
forældre kaldes på engelsk for ”helicopter parents”, på dansk kalder vi dem ’curlingforældre’.
”Helicopter parents” er udskældte, fordi de med for meget støtte, hjælp og ’curling’ skaber ”cotton
wool kids” – børn der er forkælede og uselvstændige (Bristow, 2014, s. 202-204). Som vist tidligere
er uselvstændighed ikke en egenskab, der værdsættes blandt børn i dag. Tværtimod anses det som
værende skadeligt at pylre for meget om sine børn, og begrebet ”free-range kids” er således et nyt
dominerende ideal for forældreskabet: Børn skal have frihed og uafhængighed fra de voksne, så det
kan blive robuste (Bristow, 2014, s. 203; Faircloth, 2014, s. 34-35).
Spørgsmålet er, om værdien om at tilbyde sine børn frihed til at lære på sine egne præmisser ikke
sætter endnu et nyt ideal for nutidens forældre? Er hjemmeundervisning udtryk for en ekstrem
grad af curling, hvor forældre vil gøre alt for deres børn? Eller er hjemmeundervisning et udtryk for
det modsatte: Et ønske om at slippe børnene fri fra det system og de rammer, der gør dem
uselvstændige? Men hvis forældrenes frygt for, at barnet ikke vil klare sig i livet, ligger til grund for
begge opdragelsesmetoder, er forældrene ikke kommet så langt i opgøret mod
forældredeterminismen.
Flere teoretikere fremhæver, at der i idealet om det civiliserede barn ligger et paradoks. Børn skal
være hensynsfulde, men også frie, selvstændige og ’helt sig selv’, og det er forældrenes ansvar, at
børnene bliver sådan. Forældrene har således et behov for at guide og kontrollere barnet fordi, hvis
opdragelsen går i vasken, vil fiaskoen falde tilbage på forældrene (Furedi, 2002, s. 134-139;
Gullestad, 1997, s. 33-34; Halldén, 1999, s. 179). Som Halldén pointerer, ønsker forældre altså på
en gang at sætte barnet fri, men på samme tid ønsker de at kontrollere disse frirum, så forældrene
kan sørge for at barnet bliver robust og selvstændigt (Halldén, 1999, s. 180).
I næste afsnit vil jeg se nærmere om det er muligt for forældrene at slippe børnene fri til at lære på
deres egne præmisser.
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Jagten på interesserne
Første gang jeg blev opmærksom på hjemmeundervisernes enorme fokus på interesser var hos
familien Østergaard. Jeg mødte dem første gang i foråret, hvor forældrene stadig gik med
overvejelserne om at tage deres ældste datter Andrea ud af skolen. Da jeg besøgte dem i slutningen
af sommeren, var moren Line i gang med at finde frem til Andreas interesser. Denne jagt på
interesser går igen i mine feltnoter fra mine besøg hos familien Østergaard:
Andrea (8) og Albert (3) har fundet to orange fiskenet og fanger vandmænd, som de vil
samle i det lille bassin. LINE (mor) prøver en sidste gang at nævne skurvognene henne
ved bådbyggeriet, som hun gerne vil vise børnene. Jeg kigger på hende og siger med et
smil på læben: ”Ja, det kan være lidt hårdt at bakke op om deres interesser?!”. ”Det er
noget af det sværeste”, siger LINE. Hun fortæller også, at det er noget af det SØREN
(far) finder allersværest. ”Hvis man har sat sig noget i hovedet, man gerne vil give
videre, men det ikke er det, der er spændende lige nu. Så må man stoppe op og se,
hvad det er børnene synes er spændende” siger hun. (Noter fra feltdagbog)
En måned efter denne episode, har jeg igen en samtale med Line om børnenes interesser:
LINE giver udtryk for, at det er lettere at følge Albert på tre års interesser. Lige nu er
han optaget af dykkere, så låner de bøger og snakker hele tiden om dét. Andreas
interesser er sværere at identificere. ”Hun kan lide halloween, men det kan man jo ikke
dyrke hele året”, siger LINE. Jeg spørger: ”Hvad det er ved halloween, Andrea godt kan
lide? Er det for eksempel det at klæde sig ud?” Vi diskuterer om Andrea overhovedet
selv ved, hvad hendes interesser er. (Noter fra feltdagbog)
Gennem efteråret ’identificerer’ Line flere og flere af Andreas interesser. Andrea vil gerne stå på
rulleskøjter, og Line forsøger at samle en gruppe andre hjemmeundervisere, der har lyst til at være
med til at rulle sammen nogle faste dage om ugen. I slut november er jeg igen på besøg, og her
fortæller Line mig, at Andrea har fået en interesse for bagning; hun bager muffins, familien ser ’Den
store bagedyst’ og Andrea ønsker sig bageting i julegave. Der var, som disse eksempler viser, et
stort fokus for Line at finde frem til Andreas interesser, så de kunne dyrke dem i fællesskab. Jeg fik
indtryk af, at Line så det som nødvendigt, at børnene havde nogle stærke interesser for at kunne
hjemmeundervise på den måde hun gerne ville. Line var inspireret af unschooling-filosofien og var
altså afhængig af, at børnene havde en indre motivation og lyst til at lave noget der interesserede
dem. Så selvom jeg egentlig oplevede Line, som ret afslappet, så fornemmede jeg altså, at hun blev
lidt stresset over at skulle finde frem til Andreas interesser.
Forskningen viser, at forestillingen om den lystorienterede læring er enormt dominerende hos
moderne forældre (Bach, Dannesboe, et al., 2020; Wolfenstein, 1951; Aarseth, 2014; Aarseth &
Bach, 2019). Efter 2. verdenskrig begyndte man i højere grad at se børn som naturligt gode og
fornuftige. Overbevisningen var, at barnet havde brug for støtte til at blive et selvstændigt individ
og at forældrene så vidt muligt ikke skulle dominere over barnet (Wolfenstein, 1951; Aarseth &
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Bach, 2019). Dette ideal hersker stadig i den moderne kulturmiddelklasse, hvor forestillingen er, at
læringen fungerer bedst, hvis den er båret af barnets lyst. Sociolog Helena Aarseth formulerer det
således: ”Barnas personlige engasjement fremstår nesten som noe litt hellig. Det viktigste er ikke
hva de gjør, men at de er engasjert” (Aarseth, 2014, s. 172). Børnenes interesser og lyst bliver altså,
som set i eksemplet med Line og Andrea, fundamentalt for, at hjemmeundervisernes frie børnesyn
og læringsideal kan indfries.
Men som Camilla udtrykker herunder handler lysten og interesserne ikke kun om at lære det
faglige, men også om at kende sig selv. Camilla beskrev for mig, hvad der skete da familien første
gang havde en periode, hvor børnene ikke skulle gå i skole:
Vi (i familien) havde lavet en aftale om, at det der halve år, der var det dem (børnene),
der måtte bestemme alt om, hvad de ville lære. De skulle bare beslutte sig for et eller
andet, og så måtte de selv beslutte om, det skulle være: At skrive noget eller læse
noget eller, hvad de havde lyst til. Og det var jo virkelig drømmen! Alle deres
klassekammerater synes jo også, at det lød helt fantastisk. Lige indtil (…) de så skulle til
at finde ud af, hvad de gerne ville skrive om eller lære noget om. Så fandt de ud af, at
de anede overhovedet intet om, hvad de interesserede sig for eller gerne ville lære
noget om. Og det var også lidt overraskende for os forældre, fordi man tænker, at så
længe de fagligt har styr på sagerne, så går det nok. Men det gik op for os, at der var
ligesom nogle ting, som de manglede, altså noget basal viden omkring, hvem de selv
var som mennesker. Så det var lidt en minikrise både for dem og for os. (Camilla)
Interesser dækker altså også over et slags indre ’drive’. Noget der viser, hvem man er og, hvad man
kan lide at lave. Det handler altså om at skabe en identitet og om, at børnene skal kende sig selv og
vide, hvad de har lyst til at lære hvornår. Læring bliver, som Aarseth også har observeret, et mål i sig
selv. Der handler om, at lysten generer ny lyst og medvirker til selvudvikling (Aarseth, 2014, s. 182).
Camilla beskrev situationen, hvor børnene ikke kendte deres interesser som en krise for hele
familien. Wolfenstein skriver, at forældre i dag føler skyld, når de ikke har det sjovt med deres børn,
hvorimod det tidligere var et tabu med for meget morskab i familien (Wolfenstein, 1951, s. 15).
Bach og Aarseth spørger i deres artikel om lystfuld læring: Hvad man stiller op når børnene ikke har
lyst? Det kan blive vanskeligt for den voksne at blande sig i sådan en situation, da tvang ville
underminere den stærke overbevisning om barnets egen vilje. Tvang og pres kan nemlig have den
direkte modsatte effekt, påpeger flere forældre i undersøgelsen (Aarseth & Bach, 2019, s. 64-65).
Mødrene Juliane og Anne mener netop, at man kan komme til at bakke for meget op om børnenes
interesser:
Anne:

Når barnet selv kommer med noget (de vil vide), så kan man lige komme
til at tænke: Uh, den griber jeg, og så skal vi da gøre en hel masse ud af
det her… Det er en dårlig idé. Så får de modstand på det. Føler sig
presset.
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Karla:

Men hvordan… Det synes jeg må være svært. Hvordan balancerer man
så, det at gribe en interesse de har, uden at man putter noget ned over
hovedet på dem? (…)

Anne:

Men de spørger jo om mere, hvis de vil have mere. (…) Det er en dårlig
idé at svare på mere end det, de spørger om. Så begynder det at blive
grænseoverskridende.

Juliane:

(…) Fordi børnene stiller jo så ufatteligt mange spørgsmål dagen lang, så
det er en fin balancegang (…) Det er virkelig at mærke efter: Er det, det
han vil? Eller presser jeg for meget på? Jeg har et ret fint eksempel med
Tristan (JULIANEs søn, 7 år). Allerede da han var fire år, der ville han
skrive og prøvede at læse selv. Det han havde skrevet – jeg tænkte: Wow,
hold da op man! Jeg var virkelig på, og nu skulle vi lære alfabetet, og vi
skulle skrive. Og jeg fik presset for meget på, så han trak sig ud af det (…)
Fordi børn er jo sådan, at lige i det øjeblik, det er noget man skal, og man
ikke rigtig har lyst til det, så gider de ikke.

Anne og Julianne beskriver, hvordan man kan komme til at presse for meget på overfor børnene, så
de faktisk slet ikke interesserer sig eller er motiverede længere. Det er altså et utrolig komplekst
fornemmelsesapparat, forældrene skal have ude, for at mærke på deres børn, om de vil have mere
eller ej. Det er en fin balancegang, hvor man skal passe på ikke at overskride børnenes grænser,
forklarer mødrene. Det kræver selvdisciplin og en fintunet tilpasning fra forældrene viser
forskningen også (Bach, Kjær, et al., 2020, s. 13; Elias, 1998; Aarseth, 2014, s. 175).
Men denne anti-autoritære relation mellem forældre og børn, hvor forældrene helst ikke må presse
barnet, kan bringe et andet pres på både børn og forældre: Børnene forventes at tage initiativ til at
lære noget nyt og finde nye interesser. Forældrene må samtidig finde en balance i, hvor meget de
må præsentere noget, som børnene ikke selv har vist interesse for, eller hvor meget de må
opfordre børnene til at færdiggøre aktiviteter, de er begyndt på. Wolfenstein påpeger ligeledes, at
det glædesfyldte forhold mellem forældre og barn er blevet normen og måske næsten en pligt i det
moderne familieliv (Wolfenstein, 1951, s. 20).
Det var dog ikke alle forældre, der var så optagede af dette fokus på lyst interesser. Der var nemlig
også hjemmeundervisere, der understregede vigtigheden af, at børnene også blev præsenteret for
noget andet end lige præcis det, de interesserede sig for. Forældre som ikke mente, at børnenes
lyst alene skulle styre, hvad de skulle lære. I næste afsnit vil jeg vise, at på trods af dette fokus på
barnets egen lyst og motivation, var der nogen forældre, der satte grænser for, hvad børnenes
interesser måtte indebære.
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Skærmtid
En diskussion, jeg ofte mødte hos familierne, var børnenes forhold til skærme – forstået som spil
eller videoer, der ses på tv, telefoner, computere eller iPads. Diskussionen omhandlede balancen
mellem børnenes lyst og interesse for at spille spil eller se tv overfor forældrenes behov for kontrol
af tiden, der blev brugt med skærmen. Nogle familier havde det, de kaldte skærmtid, som var en
afgrænset tid til skærm f.eks. 1 time om dagen. Tidsbegrænsningen skulle forhindre, at børnene sad
ved skærmen hele dagen. For meget brug af skærme blev nemlig af nogen set som usundt og
asocialt, og denne holdning til børns skærmforbrug stemmer overens med forskningen (Bach, 2015,
s. 88-91; Aarseth, 2014, s. 176-177).
De fleste forældre var åbne for, at brugen af skærme kunne være både positiv og negativ. De
negative virkninger forældrene nævnte var, at børnene blev afhængige og hysteriske, samt at
skærmene fjernede fokus fra andre ting, så familien ikke fik så mange fælles oplevelser eller tid til
fordybelse.
Viggo på 7 var netop begyndt at interessere sig for Minecraft, som han både spillede på sin iPad, så
videoer med på YouTube og læste bøger om. Viggos mor, Julie, fortalte mig, at hun og faren Kasper
ofte snakkede om, hvordan de skulle forholde sig til, at deres søn pludselig var blevet så optaget af
spillet. De havde forsøgt at orientere sig i forskning, der kunne fortælle, hvor skadelige skærme er
eller ikke er. Forældrene fortalte mig også, at nogen i deres netværk forsøgte at holde deres børn
helt væk fra skærme.
Julie fortalte mig, at hun ikke gik ind for kontrol og tvang, hun synes, at hun kunne mærke, at når
hun undgik at kontrollere og tvinge børnene, så gjorde de heller ikke så meget oprør. Hun mente
heller ikke, at man burde tvinge børn til at spise. Hvordan ville man selv have det, hvis nogen tvang
en til at spise, når man ikke var sulten? Det ville skabe et anstrengt forhold til maden, mente hun.
Det handler altså, efter Julies overbevisning, om, at tvang skaber både oprør og giver børnene et
uhensigtsmæssigt forhold til det, der forbydes eller har restriktioner.
Ved et andet besøg hos familien Lund skulle de lægge hus til det ugentlige møde med legegruppen.
Gruppen bestod af forskellige hjemmeunderviserfamilier, og denne dag var de seks børn fra tre
forskellige familier på besøg. Meget af dagen legede den ældste gruppe børn inde i huset, mens jeg
sammen med Kasper og Julie lavede snobrød ved bålet med et par af børnene.
Da børnene blev hentet senere på eftermiddagen, sad børnegruppen, der havde leget indenfor, og
spillede på deres iPad. Julie fortalte mig, at det egentlig ikke var meningen, at de skulle sidde og
spille. Men på den anden side havde børnene leget selvstændigt og styret tiden uden indblanding
og opsyn fra de voksne. Det var nemlig også vigtigt, påpegede Julie, især når børnene i hverdagen
var så meget sammen med deres forældre. Her står Julie altså i det tidligere nævnte dilemma, hvor
hun på den ene side gerne vil overlade børnene til selv at styre tiden og legen, og fordi hun stoler
på, at de tager fornuftige beslutninger. På den anden side er hun, og måske også de andre
forældre, ikke så vild med netop denne aktivitet.
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Marlene, der har hjemmeundervist sine to børn hele deres skoletid, synes ikke, at skærmtid kan gå
hånd i hånd med det frie barnesyn, som praktiseres i unschooling. Hun påpeger, at det ikke betyder,
at man skal lade barnet sidde 8 timer foran en skærm. At man unschooler betyder ikke, at man er
ligeglad. Det er jo ikke unparenting, påpeger hun. Men forskellen ligger i, hvordan man går til
barnet, om man tvinger det til noget eller snakker med det om problemerne med at sidde for længe
foran skærmen. Nanna er en af dem, der mener, at børnene ikke selv kan styre det, hvis de bare får
fri skærm:
Karla:

Betragter I jer selv som unschoolere?

Nanna:

Ja, det må man sige, men ikke radikale. Ikke forstået sådan, at vi har fri
skærm. Fordi jeg mener, (skærmtid) er en af de mest centrale
diskussioner indenfor unschooling lige nu, fordi ideologien blev
introduceret inden det (skærme) fandtes. (…) Der har jeg indtryk af, at
skærme bare er noget helt andet. Du kan ikke sidestille det med at være
meget optaget af at spille klaver eller læse.

Nanna understreger her, at læsning eller klaver er andre, måske bedre interesser end skærme. Det
var dog ikke alle forældre, der specifikt fandt skærme dårlige. Charlotte fortalte, at hun til tider
havde taget sin datters bøger og låst dem inde, fordi hun mente, at datterens interesse for at læse
blev for meget. Hun sammenlignede selv det at spille computerspil og se TV med at læse bøger.
Hun mente, at det hele kunne gøre børnene verdensfjerne, hvis det tog overhånd.
Man kan sige, at Charlottes forestilling passer sammen med nogle af de andre hjemmeunderviseres
syn på skærme som noget, der gør børnene afhængige og fjerner fokus fra andre aktiviteter. For
Charlotte handler det altså ikke kun om, at nogle interesser er bedre end andre, men om at have
flere – og måske også mere udadvendte – interesser. Det er ikke fordi bøgerne, og måske også
skærmen, er et problem i sig selv. Det handler om at ville flere ting og at have flere interesser.
Ligesom med interesserne hersker der altså hos forældrene en tydelig ambivalens omkring lyst og
selvbestemmelse overfor de korrumperende skærme. Forældrene ønsker for deres børn, at de skal
lege frit uden det voksenstyrende blik, men er på den anden side bevidste om de risici der er
forbundet med at slippe børnene fri til selv at bestemme. Som Gullestad pointerer er den gode
barndom nemlig forbundet med den selvstyrede frie leg, men også en forestilling om barnet og
naturen som forbundne. Gullestad påpeger, at grænsesætning bliver et ideal blandt moderne
forældre, der på den ene side ønsker sig at børnene er selvstyrede og selvstændige, men
forældrene samtidig heller ikke vil give helt slip (Gullestad, 1997). Man kan sige at skærmtid er et
eksempel på en sådan grænsesætning, hvor forældrene har kontrol og laver nogle regler, som
børnene så kan interagere indenfor.
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I dette kapitel har jeg set på, hvilke værdier og idealer for forældreskab og læring hjemmeunderviserne har. Forældrene i hjemmeunderviserfamilierne ser deres rolle som vigtige for, at
deres børn får en god barndom og en tryg fremtid. De mener, at læring præget af børnenes
selvstyrede interesser, kan tilbyde børnene selvstændighed og motivation for at lære mere. Men
det kan være svært at leve op til de høje idealer forældrene sætter for sig selv og hjemmeunderviserne står dermed i nogle dilemmaer, der er kendetegnende for nutidens
forældregeneration.
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Kapitel 3:
Jeg ser jo ikke på os som et ’vi’. Jeg ser på som en hel masse jeg’er.
– Hjemmeundervisernes identitet
En hjort går mellem grønne træer i en skov. Den spiser roligt. Den hører en puslen og
vender sig mod buskaset. Mellem bladene fra en bregne kigger øjnene fra en ung
mand ud på den. Han har langt hår og er malet sort i hovedet. Hjorten opdager ham
ikke og trasker videre. Den unge mand hopper frem og skærer halsen over på hjorten
med en dolk. Hjorten falder til jorden. Ud af det grønne træder fem børn, en dreng
har en hat på lavet af skin fra et ulvehoved, og de er alle malet sorte i hovedet. Til
sidst træder en mand frem. Han går hen til hjorten og skærer dens hjerte ud. Han
kigger på den unge mand og lader sin blodige finger køre over hans ansigt fra panden
og ned over næsen. ”Today the boy is dead and in his place is a man” siger manden,
og giver den unge mand hjertet. De kigger hinanden dybt i øjnene, mens den unge
mand tager en bid af hjertet.
Denne scene optræder i spillefilmen ”Captain Fantastic” (Ross, 2016). Filmen handler om Ben,
spillet af Viggo Mortensen, der opfostrer sine seks børn i en bus i skoven. Her underviser han dem i
filosofi, hård fysisk træning og jagt. Børnene går ikke i skole, men lærer gennem deres far, der er
kritisk overfor omverdenen og kapitalismen. Filmens omdrejningspunkt er børnenes mors
begravelse. Her skal børnene nemlig for første gang møde deres øvrige familie og det amerikanske
samfund i det hele taget. Morens familie mener, at Ben mishandler børnene ved at holde dem væk
fra skolen og samfundet. Bens ældste søn anklager også sin far, for ikke at have lært ham noget om
den virkelige verden. Filmen slutter med, at sønnen drager afsted på college. I sidste scene sidder
Ben og hans fem øvrige børn rundt om morgenbordet og venter på, at skolebussen skal hente dem.
”Captain Fantastic” er en af få fremstillinger af familier, der lever uden for skolesystemet. Som det
fornemmes i beskrivelsen, er faren Ben lidt af en særling: Han dyrker mærkelige overgangsritualer
for at gøre sin søn til en mand, han lever med sine børn i skoven og afskærmer dem fra det øvrige
samfund. Jeg vil i kommende afsnit præsentere nogle andre fremstillinger, der alle har det til fælles,
fiktive eller ej, at børnene ikke går i skole, og at forældrene er imod ’systemet’.
Dokumentarfilmen ”The Wolfpack” handler om seks brødre der lever indespærret i en lejlighed i
New York (Moselle, 2015). Her bliver de undervist af deres mor og bruger alt deres tid i lejligheden
på at genindspille scener fra deres yndlingsfilm. I Danmark har thrilleren ”Harpiks” haft premiere i
slutningen af sidste år (Borgman, 2019). Filmen handler om en familie, hvor faren i al sin kærlighed
opdrager og underviser sin datter, Liv, skjult fra myndighederne i en hytte i skoven. Liv er en
korthåret, tynd og beskidt teenager, der det meste af tiden bærer en hvid hætte med fjer i.
”Harpiks” ender med, at Liv brænder hytten OG sine forældre af og stikker af væk fra skoven og ind
i civilisationen. Til sidst vil jeg nævne erindringsromanen ”Oplyst” af Tara Westover (Westover,
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2019). Tara vokser op med sin ultra religiøse og sindssyge far, der - i Guds navn - holder alle sine
børn hjemme på gården, hvor de udfører hårdt og farligt arbejde. Bogen handler om Taras brud
med sin overtroiske familie, da hun vælger at søge ind på college. Her bliver hun taget under
vingerne af en venlig professor, der kan se hendes talent, selvom hun aldrig i sit liv har hørt om
hverken Holocaust eller andre vigtige begivenheder i verdenshistorien.
Dette er en række af kulturprodukter, der fortæller enten fiktive eller dokumentariske historier om
familier, der ikke sender deres børn i skole. Filmene kan streames på nettet og flere af dem har
vundet priser og fået fantastiske anmeldelser (Andersen, 2019; Hansen, 2016; IMDB, 2020). Fælles
for dem alle er, at forældrene er fremstillet som fanatiske på forskellige måder. Enten er de optaget
af nogle andre værdier end resten af samfundet, f.eks. religiøse eller anti-kapitalistiske, eller også
lider forældrene af en eller anden form for psykisk sygdom. Dette er et lille udpluk af film og bøger
om hjemmegående familier, men forskning viser, at det er en generelt tendens, at hjemmeundervisere og ”alternative learners” fremstilles som paranoide forældre med mega nørdede børn
(Hauseman, 2011).
Disse afspejlinger har muligvis påvirkning på den måde, mange ser og tænker om hjemmeundervisere, men fremstillingerne er også et udtryk for, hvordan hjemmeundervisere allerede
opfattes. Det er ikke min påstand, at alle tror, at den måde livet uden skole skildres i disse kulturprodukter nødvendigvis afspejler sig i virkeligheden. Men det er muligt, at det har indvirkning på
vores forestilling af, hvordan hjemmeundervisning foregår, især i USA, hvor mange af disse
skildringer kommer fra og, hvor hjemmeundervisning også er mere udbredt.
Når jeg vælger at inddrage disse kulturelle fremstillinger i min analyse, vil jeg vise, hvilke stereotype
forestillinger, der kan eksistere om familier, der ikke sender deres børn i skole. Selv havde jeg også
en række forestillinger om, hvem hjemmeunderviserne ville være (Nejmann, 2019, s. 6). Det ses
blandt andet i denne feltnote fra mit allerførste møde med felten. Her deltog jeg i en picnic, jeg
havde fundet som en begivenhed på Facebook. Sammenkomsten var for familier med yngre børn,
som ikke blev hjemmeundervist, men som stadig betegnede sig selv som unschoolere:
Jeg har købt økologiske chokoladekiks og vindruer, godt nok u-økologiske og fra
Indien, dette er jeg lidt nervøs over. Jeg ved jo ikke, hvor økoflippede de er. Jeg har
tænkt over, om jeg skal tage mascara på, inden jeg går ud ad døren. Jeg har en
mistanke om, at de her forældre er ret ’naturlige’ og jeg vil helst passe ind. Ikke se for
smart ud, men ligne en der ikke er bange for at få jord under neglene. (Noter fra
feltdagbog)
Her kommer nogle af mine egne forforståelser om hjemmeunderviserne til udtryk, måske i
særdeleshed om unschoolerne. Jeg har en forestilling om, at de er bevidste om, hvad de spiser, og
at de går op i økologi og lokale varer og helst ikke spiser for meget sukker. Jeg forstillede mig også,
at de er ’naturlige’ og lidt flippede: At de ikke går med make-up, dyrker naturen og lader deres børn
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lege meget udendørs og blive beskidte. Det viste sig senere, at nogle af mine forforståelser blev
bekræftet, men jeg oplevede også det modsatte:
Jeg kommer ind i stuen, hvor Beyoncé-filmen (’Homecoming’) fra Netflix kører på det
store fjernsyn. ”Den har vi set rigtig mange gange” siger LINE (mor). ”Alle i familien
elsker Beyoncé. Også SØREN (far)” siger hun. Ingen sidder på topmadrassen foran
fjernsynet og ser filmen, men i løbet af dagen stopper Albert (3) eller Andrea (8) op og
kigger lidt, men ellers får filmen ikke meget opmærksomhed. De har set den mange
gang før - ”1000 gange” siger Andrea. Filmen kører hele dagen på repeat. Jeg har ikke
helt styr på, hvornår den starter og, hvornår den stopper. Men på et tidspunkt omkring
kl 14-15 kører den i hvert fald stadig. (Noter fra feltdagbog)
Denne episode med Beyoncé-filmen fra et af mine tidligste besøg hos familien Østergaard, kan virke
ganske uskyldig. Men min måske lidt stereotype forforståelse om hjemmeunderviserne var, at
familien havde strikse regler om, hvornår og hvor meget tv børnene måtte se. Hvilket jo også viste
sig at gælde i nogle familier, som jeg skrev i forrige analysekapitel. Jeg havde også en forestilling
om, at en koncertfilm med popprinsessen Beyoncé indeholder lige lovlig mange bare damelår og
vild make-up for en tre- og otteårig. Flere gange blev jeg alligevel overrasket over hjemmeundervisernes tilgang til det Bach kalder ”dårligdomme” (Bach, 2015, s. 88-91). F.eks. en familietur
til det kommercielle badeland Lalandia eller at lege med Barbiedukker, som Bach også nævner
anses som dårlig indflydelse af forældrene i hendes studie (Bach, 2015, s. 90).
At skabe sådanne fortællinger om sig selv og andre er en hel central del af menneskets dannelse af
en identitet. Som Jenkins siger, så er det en naturlig del af vores måde at forstå hinanden på, at vi
placerer os selv og andre i kategorier ”i vores sociale landkort” (Jenkins, 2006, s. 30). Fordomme og
stereotyper udspringer altså af et menneskeligt behov for at kategorisere, og dette ”kræves for at
håndtere en kompleks verdens informationsoverflod” (Jenkins, 2006, s. 115). Vi placerer altså
hinanden i kategorier for bedre at kunne forstå og aflæse dem. Kategorisering er en interaktionsproces, der skabes gennem en ”ydre kollektiv definition”. Det vil sige, at medlemmerne af en
kategori ikke behøver at være enige eller vidende om deres placering deri (Jenkins, 2006, s. 108109). Hjemmeunderviserne i denne undersøgelse bliver, uanset om de ønsker det eller ej, placeret i
samme kategori: Hjemmeundervisere eller hjemmeunderviserfamilier.
Modsat den udefra dominerede kategorisering forstår Jenkins gruppeidentitet som en ”indre
kollektiv definition”, altså den enkeltes følelse af at være forbundet til andre. Hjemmeunderviserne
får en fælles gruppeidentifikation, når de identificerer sig med hinanden og bevidst positionerer sig
indenfor denne gruppe (Jenkins, 2006, s. 108). Dette har jeg et eksempel på fra en af de første dage
hos familien Lund: Hele familien var samlet i haven, hvor det meste af dagen gik med at hygge ved
bålet. Børnene løb rundt på bare tæer, selv om luften var frisk og temperaturen lav. Mens vi ristede
skumfiduser og snittede med dolke, vimsede familiens høns rundt i haven og sked i græsset. Jeg må
indrømme, at dagens aktiviteter i høj grad bekræftede min forestilling om det rolige og naturorienterede hjemmeunderviserliv. Da jeg var på vej i seng om aftenen, fortalte moren, Julie, at
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familien ikke havde lavet bål i lang tid og, at hun var glad for, at børnene også nåede at spille lidt på
iPadden. Sådan ser rigtig mange dage nemlig også ud, pointerede hun.
Jeg forstår Julies udsagn, som et udtryk for, at hun ønsker, at jeg skal opleve alle siderne ved
hjemmeunderviserlivet. Måske vil hun komme mine fordomme i forkøbet og har et ønske om, at jeg
skal se, at familien er en helt almindelige børnefamilie, der laver alle mulige forskellige ting. Måske
ønsker Julie, at jeg skal have det mest autentiske og sande indtryk af familien, også selvom det
indebærer spil på udskældte skærm.
Julie er bevidst om det indtryk, jeg kan få, og ønsker, at det skal være ’korrekt’ i forhold til hendes
egen opfattelse af familien eller deres liv som hjemmeundervisere. Hun vil gerne styre det indtryk
jeg og andre får, så det stemmer overens med hendes eget billede (jf. Goffman, 1959/2014).

Hjemmeunderviser - en kollektiv identitet?
Hjemmeunderviserne placeres altså i den samme kategori, på baggrund af deres fælles valg om at
hjemmeundervise. I dette afsnit vil jeg se nærmere på, hvordan og om hjemmeunderviserne
oplever selv at have en kollektiv gruppeidentitet.
Identitetsdannelse sker altid i socialt og kulturelt sammenspil med andre mennesker og skabes
gennem identifikation eller disidentifikation med andre. Jenkins mener således, at det kan være
misvisende blot at henvise til en persons identitet, da man kan have flere identiteter, altså flere
grupper, man identificerer sig med (Jenkins, 2006, s. 28-29). Dermed kan man sige, at hjemmeunderviserne har én fælles identitet blandt mange andre. Det, de har tilfælles, er hjemmeundervisning, men de er også meget andet f.eks. boglige, unschoolere, kristne, hippier,
englændere, socialrådgivere, ingeniører, bloggere, særligt sensitive, højt begavede, helt almindelige
og helt anderledes.
Ved at samle sig i en forening som ’Fri læring’ bliver hjemmeunderviserne samlet som en gruppe,
som både de selv og andre kan forbinde dem med. Det er dog helt op til den enkelte hjemmeunderviser at melde sig ind i foreningen. Foreningen er altså en frivillig gruppering, som hjemmeunderviserene enten kan identificere sig med eller ikke.
Formanden fortæller om, hvilken betydning det har at være en del af et fællesskab, når man
springer ud som ny hjemmeunderviser. Derfor har foreningen kontaktpersoner rundt omkring i
landet, som man bliver sat i kontakt med, når man bliver medlem. Formanden fortæller:
Så kommer de ud og ret hurtigt får de mødt nogen der rent faktisk er i gang. Og de får
spejlet sig selv og deres egen proces i andre (…) (Det kan hjælpe) at man ikke går ud i
den totale isolation, at der bare er helt hvidt, som når man står i en sky, og der er total
tåge, så er der rent faktisk nogen derude, der er klar til at modtage én. (Formanden)
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Formanden ser altså foreningen som et sted, hvor man hjælper hinanden og spejler sig i hinanden.
Det betyder, at den nye hjemmeunderviser ikke behøver opfinde det hele selv, men kan søge råd
både praktisk, måske også på et mere identitetsmæssigt plan.
Netop det at kunne spejle sig i andre, finder bloggeren Maj My, også vigtigt. Hun mener, at hun
havde grebet forældreskabet anderledes an, hvis der havde være flere hjemmeundervisere at
spejle sig i, som fortalte om den her vinkel af forældreskabet. Men for at kunne spejle sig i og være
en del af et fællesskab, må der jo også være nogen, der træder frem, siger hun. Maj My
repræsenterer en gruppe af hjemmeundervisere, som for eksempel gennem foredrag, blogs og
sociale medier fortæller åbent og ærligt om sit hjemmeunderviserliv.
Mange hjemmeundervisere er også enige om, at der er ved at ske et slags generationsskifte, hvor
de nye hjemmeundervisere optræder mere offentligt. Det har ikke været tendensen tidligere
fortæller både foreningens formand og her den tidligere formand: Der er sket rigtig meget bare på
nogle få år. Der er jo kommet nogle bloggere og en ’next generation’ af hjemmeundervisere, som
ikke er bange for at stille sig op og udtale sig i medierne og være med i ’Go aften Danmark´.
Ifølge den tidligere formand har dem, der ikke ønskede, at hjemmeunderviserne skulle optræde så
meget i medierne været bange for at miste kontrollen over budskabet. Altså frygtes der for, at hvis
nogle hjemmeundervisere stiller sig frem, så kan de blive repræsentanter for alle. Hvis der f.eks.
bliver fortalt nogle uhensigtsmæssige historier, så kan det påvirke omverdenens syn på hjemmeundervisning og på sigt medvirke til, at lovgivningen bliver ændret. Den tidligere formand mener
dog, at det ville være bedst, hvis man prøvede at påvirke positivt og komme med de positive
historier. En mor ønsker også, at man forsøger at styre de indtryk der gives: Alle de der fordomme
får jo i højere grad lov til at trives, hvis ikke dem, der rent faktisk har erfaring med det og praktiserer
det, siger noget.
Dette er eksempler på hjemmeundervisere, der ønsker at fortælle åbent om hjemmeundervisning.
Det vil de, fordi de har en forestilling om, at ved at optræde med positive historier i medierne kan
man påvirke indtrykkene af, hvad hjemmeundervisning er og dem der gør det. Der er altså et ønske
blandt nogle hjemmeundervisere til at styre omverdenens indtryk og undgå at fordomme får lov til
at dominere (jf. Goffman, 1959/2014).
Men når nogle stiller sig op og udtaler sig, kan deres version hurtigt blive koblet sammen med
kategorien ’hjemmeunderviser’. Det er måske ikke alle hjemmeundervisere, der er enige i den
version. Agnete er en af dem, der ikke ønsker en fælles præsentation, hun frygter at blive sat i bås
med nogle hun ikke er enig med: Jeg ser jo ikke på os som et ’vi’. Jeg ser på som en hel masse jeg’er,
som der kan finde ud af det sammen. Hun oplever, at der blandt nogen hjemmeundervisere kan
være et ønske om at være en bevægelse og være en stor flok, der bevæger os hen i samme retning.
Agnete er grundlæggende imod, at hjemmeunderviserne bliver set som én gruppe. Især hvis denne
gruppe kun bliver forbundet med retningen unschooling. For hende er valget om at hjemmeundervise et opgør med den ’ensheds-kultur’, hun oplever, der finder sted i folkeskolen.
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Der er altså en uenighed blandt hjemmeunderviserne, hvordan de skal tackle oplevelsen af at blive
kategoriseret. Nogen ønsker at tale åbent om hjemmeundervisning for på den måde at kunne
inspirere andre. Der er ligeledes et ønske om at kunne fortælle de positive historier om hjemmeundervisning og dermed undgå fordomme og misforståelser, som i sidste ende kan føre til
stramninger på området. Men Agnete udtrykker bekymring for den fælles historie, da hun ikke
mener, at den kan repræsentere dem alle, og hun frygter det kan føre til ensretning, som jo netop
er det, flere hjemmeundervisere tager afstand fra, som vist i det indledende analysekapitel.

At føle sig anderledes
På trods af, at hjemmeunderviserne hver især er meget forskellige, så var det mit indtryk, at de alle,
på et eller andet tidspunkt, havde følt sig anderledes som et resultat af deres valg om at hjemmeundervise. Når noget betragtes som anderledes, hænger det ofte sammen med det normative. Her
skelner antropolog Henrik Vigh imellem det kvalitativt normen; det, vi betragter som normalt og det
bedste, og det kvantitativt normale; det, de fleste gør (Vigh, 2008, s. 11). Man kan sige, at det at gå i
skole i Danmark er kvantitativt normen, og ifølge nogle af hjemmeundervisernes udtalelser og
oplevelser er det i Danmark altså også normen på et kvalitativt plan. Der kan altså ligge en vægtning
i, om det er godt eller dårligt at falde uden for normen, men ikke nødvendigvis.
I dette afsnit vil jeg vise, hvordan hjemmeunderviserne føler sig anderledes. Jeg vil begynde med
børnene. De yngste børn har nemlig i mange tilfælde endnu ikke fået en klar opfattelse af, hvad der
er ’normalt’ og, hvad der er anderledes. En af de første dage hos familien Lund oplevede jeg at stå i
en situation, hvor jeg blev usikker:
Jeg fortæller Viggo (6), at jeg synes, at det er spændende, at han bliver
hjemmeundervist. Jeg fortæller, at jeg faktisk er på besøg hos familien for at finde ud
af, hvad det vil sige at blive hjemmeundervist. Viggo siger: ”Det er så mærkeligt fordi
det er ligesom om, at jeg er anderledes.” Han ser lidt undrende ud, og jeg kan ikke helt
aflæse, om han er ked af det. Jeg tænker: Åh åh, det var måske ikke så smart! Jeg siger
forsigtigt: ”Jamen, jeg har jo gået i skole, og det er der mange andre der også har, så
for mig er det lidt anderledes. Synes du det er god eller en dårlig ting at føle sig
anderledes?” Viggo svarer: ”Det er fint nok!” Han virker glad igen og som om han
allerede har glemt den mærkelige følelse, han fik lige før. Jeg skeler lidt til JULIE (mor),
som tidligere har fortalt mig, at Viggo ikke helt forstår, at det er noget særligt, at han
bliver hjemmeundervist og, hvor mange andre børn der egentlig går i skole. De fleste
af hans venner bliver jo også hjemmeundervist. (Noter fra feltdagbog)
Det var ikke min hensigt, at Viggo skulle føle sig anderledes, da jeg med det samme tænkte, at det
var negativt. Jeg var faktisk lidt nervøs for Viggos mor, Julies, reaktion på, at jeg havde gjort Viggo
bevidst om sin anderledeshed. En anden mor, Anne, er i hvert fald lidt skeptisk over, at hendes 6årige søn, Hugo, skal blive for bevidst om, at han er anderledes:
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Karla:

Hvordan forholder han (Hugo) sig selv til det (at gå i hjemmeskole)? Ved
han, hvad der er normalt, eller hvad man skal sige?

Anne:

Ja ja… det tror jeg. Jeg er jo også selv lidt nysgerrig, men jeg vil egentlig
ikke spørge ham så meget, fordi jeg tænker, at han synes det, er
mærkeligt hele tiden at blive spurgt: ”Hvad synes du om at gå i
hjemmeskole? Hvad tænker du om det?” Fordi jeg er faktisk selv
nysgerrig! Jeg tænker også, at man kan spørge ham en gang imellem.
Men jeg prøver at lade være med at spørge ham, for det gør det i sig selv
lidt mærkeligt at italesætte det (…) For, det er sådan noget min mor har
sagt, om det der med hjemmeskoling, at det er dårligt, fordi han kommer
til at tænke på sig selv som anderledes end andre børn.

Karla:

Det (bevidstheden) kommer jo måske på et eller andet tidspunkt.
Spørgsmålet er jo, om det er en dårlig ting, det er jo ikke sikkert?

Anne:

Nææ… Men han skal selvfølgelig ikke bygge hele sin identitet på, at vi er
så anderledes.

Anne er lidt usikker, men ønsker altså ikke, at hendes søn skal blive for bevidst om, at det er
anderledes at blive hjemmeundervist. Det er tydeligt, at Annes mor forbinder det at være
anderledes med noget negativt. At anderledeshed opfattes som negativt, kan hænge sammen med
det skandinaviske lighedsideal, hvor det at skille sig ud fra andre og være uens forbindes med at
være ulige (jf. Gullestad, 1989; Gullestad, 2002). Dermed, bliver det at være anderledes generelt
ikke betragtet som et positivt ideal i Danmark.
Der var dog også mange hjemmeundervisere, der fortalte om anderledesheden som noget positivt.
At være afvigende eller anderledes, at skille sig ud fra normen og være på tværs var beskrivelser
hjemmeunderviserne brugte om sig selv. Men det at være anderledes, kunne også hænge sammen
med mere positive karakteristika, såsom at være normkritisk, tage ansvar og kræver is i maven. Som
vist i forrige analysekapitel, så opfattes det at træde ud af hamsterhjulet og gøre op med nogle
dominerende samfundsstrukturer, som noget positivt af hjemmeunderviserne. Det oplevedes som
en modkultur ift. det etablerede. Samtidig kan det ikke at sende sine børn i skole, som må siges at
være normen i Danmark, føre til kritik og måske negativ feedback fra omgivelserne, som vist i det
indledende kapitel.
Hjemmeundervisernes følelse af at være anderledes hænger således sammen med de civiliseringsidealer og -normer, der er i Danmark. Som sagt hænger valget om at hjemmeundervise ofte
sammen med andre alternative livsstilsvalg. Dette ses f.eks. hos nogle af hjemmeundervisernes
måde at sove sammen på. Jeg oplevede, når jeg kom hjem til hjemmeunderviserne, at forældrene
og børnene ofte sov tæt sammen f.eks., havde flere dobbeltsenge ved siden af hinanden, så hele
familien kunne ligge sammen. Dette kaldes samsovning og, hvor udbredt det er blandt danske
børnefamilier, er jeg ikke sikker på. Men det er en del af praksissen i ”attachment parenting” eller
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”ifavnsk forældreskab”, som har fokus på tilknytningen mellem forældre og børn og har nogle
fælles værdier med nogle hjemmeundervisere (Faircloth, 2014, s. 46; Kirschner, 2008, s. 123-130).
Samsovning er også emner bloggerne Maj My og Neohippie har skrevet om. Her skriver begge
bloggere, at de ved at sove i samme seng som deres børn bryder normen om, at børn helst skal
sove i deres egen seng, fra de er helt nyfødte (Majmy.dk, 2016; Neohippie.dk, 2016). Ifølge Elias,
bliver det at sove tæt sammen, som familier tidligere praktiserede, efterhånden gjort til noget
skamfuldt. Det opfattes nu som det mest civiliserede, at børn har deres eget værelse adskilt fra
forældrene. Dette udsprang af en stigning i velstand, der gav familierne mulighed for at give
børnene deres egen seng og værelse. Men den øgede individualisering skaber også en forventning
om, at børnene skal sove for sig selv (Elias, 1998, s. 200-201).
Charlotte fortalte om, hvordan forventninger til tøj og påklædning kunne gøre, at hun følte sig
anderledes. Hun fortalte, at der i de fleste børneinstitutioner er mange både tydelige og utydelige
regler for, hvordan man skal klæde sig. For eksempel skal børnene ligne de andre i skolen, for ikke
at blive drillet, og man skulle helst have to sæt flyverdragter i børnehaven. Charlotte oplevede, at
nogle ydre normer styrede, hvordan hun og hendes børn skulle klæde sig. Hun påpegede: Det er jo
meget samfundstyret, hvad for nogle ting man skal have. Der tror jeg bare, man siger: ”Nej”, og så
må man finde sig i, at folk ser mærkeligt på en, fordi man vælger noget andet.
Familierne har taget nogle valg, som de er bevidste om skiller sig ud fra normen i Danmark på flere
måder. Charlottes indstilling til de samfundsstyrede holdninger til tøj, kan forstås med Beckers teori
om afvigelse. Han mener nemlig, at afvigelse skabes af samfundet og ikke er en egenskab (Becker,
1963/2005, s. 20). Man kan således sige, at hjemmeunderviserne mest betragtes som anderledes,
fordi der i Danmark er nogle bestemte normer, som de skiller sig ud fra. Det at gå i skole, at
forældre og børn sover i hver deres værelse og at have to flyverdragter per barn, alle er danske
normer, der med sikkerhed ikke er gældende i hele verden. Det er relationen mellem hjemmeundervisernes valg og de danske normer, der skaber afvigelsen (Becker, 1963/2005; Goffman,
1963/2014, s. 45).
Som sagt er hjemmeundervisernes oplevelse af at være anderledes ikke kun negativ eller positiv. På
grund af det danske lighedsideal ligger det fjernt for mange at skille sig ud og være anderledes, da
det markerer forskelle, og dermed ulighed (jf. Gullestad, 1989; Gullestad, 2002). Det ønskes i hvert
fald ikke, at de hjemmeunderviste børn skal være alt for bevidste om at være anderledes. Men det
er også mit indtryk, at hjemmeundervisernes oplever det at være anderledes som en positiv kraft,
som når Charlotte siger fra overfor de samfundsstyrede normer. Det er dog tydeligt, at følelsen af
at være anderledes giver en ambivalens; hvor hjemmeunderviserne på den ene side viser, at de tør
handle, på det de finder rigtigt, men på den anden side kan blive opfattet som mærkelige og måske
usolidariske.
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Imellem to stole – Anderledes blandt hjemmeundervisere
Gennem ovenstående har jeg vist, hvordan hjemmeunderviserne på nogle punkter ligner og
forbinder sig med hinanden. Flere har i hvert oplevet at føle sig anderledes, men har også en
indstilling til anderledesheden, at det hører med til at være normkritisk og turde ’gå imod
strømmen’. Man kan sige, at denne indstilling på nogle punkter bekræfter den stereotype
fremstilling af hjemmeunderviserne som samfundskritiske (Borgman, 2019; Moselle, 2015; Ross,
2016; Westover, 2019).
Men, det er ikke alle hjemmeundervisere, der føler, at de kan se spejle sig i de andre. Maja er en af
dem, der ikke identificerer sig med de andre hjemmeundervisere, som hun mener ofte er
alternative og utraditionelle:
Vi er jo ikke engang flipper-anderledes, det synes jeg jo ikke selv vi er. Vi går i helt
ganske almindeligt tøj og får klippet hår. De er jo ikke engang langhårede mine drenge
vel? Det går jeg faktisk meget op i (…) Jeg gør enormt meget ud af, hvordan vi ser ud
og præsenterer os selv, fordi vi lever som vi gør. Så vi ikke lever under den (forestilling),
du ved: trailerpark, I bor i en campingvogn, hjemmeskoler, unschooler, mærkelig
familie, fire børn, du arbejder ikke. Puha! Du ved, ik? Man kan få utrolig mange
kasketter på i det der, uden at man er nogen af delene eller vil ha’ det (…) Vi føler os
udenfor både i hjemmeskolenetværket og i den gængse familien Danmark. Vi føler
ligesom, at vi er imellem to stole på en eller anden måde. Det synes jeg faktisk er lidt
svært. (Maja)
Maja mener, at hjemmeundervisning ofte bliver koblet sammen med andre livsstilsvalg og
holdninger som f.eks. veganisme, mindfulness, anarkisme. Eller som hun nævner her: at bo i en
campingvogn og have fire børn. Som jeg viste indledende i dette kapitel bliver nogle hjemmeundervisende forældre fremstillet som samfundskritikere, der ikke ønsker at være en del af
’civilisationen’. Når Maja fremhæver de andre hjemmeundervisere som flippede og anarkistiske,
tillægger hun dem nogle karakteristika, der stemmer overens med dem i de præsenterede
kulturprodukter.
I et tidligere citat har Maja fortalt, hvordan både hun og hendes mand arbejdede meget for at
betale for et dyrt hus i et dyrt område – de var sovset ind i hamsterhjulet, som hun selv beskriver
det. Men den livsstil identificerer hun sig ikke med længere. Hun føler sig imellem to stole, hvor hun
hverken kan identificere sig med det liv, hun betragter som det typiske familien Danmark-liv, hvor
børnene går i skole, mens forældrene arbejder eller de andre hjemmeundervisere, der har mange
børn, langt hår og dyrker en alternativ livsstil.
Maja tager altså her afstand til den kategori, hun selv tilhører, og hun problematiserer på samme
tid de forståelser andre har af gruppen. Grundlæggende føler hun sig udenfor i den kategori, hun er
blevet placeret i. Maja fortæller, at hun går op i, at hendes børn ikke passer til den stereotype
forestilling om hjemmeundervisere, som nogen, der har langt hår og går i anderledes tøj. Hun
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påpeger, at det netop er, fordi de lever på den måde de gør, at hun ønsker at familien skal
(re)præsentere sig som ’almindelige’. Altså har Maja et ønske om at styre det indtryk andre får af
hende og familien for ikke at blive misforstået, det Goffman kalder ”indtryksstyring” (Goffman,
1959/2014).
Maja tillægger nogle bestemte sociale og kulturelle træk til de to familie-kategorier: De normkritiske, mærkelige, langhårede hjemmeunderviserfamilier og den præsentable og almindelige
’Familien Danmark’. Ser man på Majas forståelser med Barth grænsebegreb kan man sige, at hun
selv føler, at hun står i grænselandet mellem de to (Barth, 1994). Når Maja betegner sin position
som mellem to stole, betragter hun kategorierne som afgrænsede fra hinanden, hvor man ikke kan
sidde på begge stole på én gang. Dette er med til at skabe Majas identitet som udenfor, hvor hun
både tager afstand fra de stereotype kategorier, men også selv er med til at opretholde den.

Dette kapitel har vist, hvordan hjemmeunderviserfamilierne opfatter sig selv i forhold til andre
familier, både dem der hjemmeunderviser, og dem der ikke gør. Nogle hjemmeundervisere oplever
at have en fælles gruppeidentitet, men føler sig generelt anderledes i forhold til andre danske
børnefamilier. Generelt ønsker hjemmeunderviserne at påvirke det indtryk andre, kan have dem,
og bryde med nogle af de stereotype billeder, der findes. Samtidig er hjemmeunderviserne selv
med til at opretholde nogle af disse forestillinger som kritiske overfor normen og dermed
anderledes fra andre familier.
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Konklusion
I dette speciale har jeg med udgangspunkt i et tre måneder langt etnografisk feltarbejde undersøgt
opdragelse og identitet hos et udpluk af danske hjemmeunderviserfamilier. Jeg vil herunder
fremhæve det mest centrale analytiske pointer.
Det indledende analysekapitel viste, at et fravalg af skolen ikke nødvendigvis betyder fravalg af det
sociale. Familierne har mange forskellige grunde til at hjemmeundervise, men fælles for dem er, at
de ønsker, at deres børn skal blive stærke både fagligt og socialt. Flere forældre mener, at skolen
ikke er det bedste sted for børnene at lære dette, og nogle mener ligefrem, at skolen minder om en
fabrik eller et fængsel, hvor hverken lærere eller elever kan udfolde sig som frie og sociale individer.
Hvad med det sociale? er et spørgsmål de fleste hjemmeundervisere er blevet stillet. Det sociale
dækker over det centrale civiliseringsideal, der er gældende i Danmark: Man skal tage hensyn til
andre, kunne rumme forskelligheder, men stadig stå ved sig selv (Bach, 2015; Gilliam & Gulløv,
2012). Dette ideal deler hjemmeunderviserne, men de mener, at idealet indfries bedst hjemme
med familien, hvor der er rummelighed og tid til nærvær.
Nogle hjemmeundervisere mener, at børnene ikke lærer at være sociale ved at blive tvunget
sammen i en klasse med 28 jævnaldrende, men derimod, at venskaber bør bygge på interesser og
lyst, fremfor alder. En del giver udtryk for, at selvom der i skolen er et ideal om lighed og plads til
forskellighed, så forholder det sig ikke sådan i praksis. Nogle oplever i hvert fald, at der ikke er plads
til dem i skolesystemet, og flere andre mener, at det sociale fylder for meget i skolen og tager plads
fra det faglige. Ifølge Gullestad, er ’lighed som enshed’ et centralt civiliseringsideal i Skandinavien
(Gullestad, 1989, 2002). F.eks. kan for meget forskellighed ses som uhensigtsmæssigt, da det er et
tegn på ulighed. Forældre skal desuden undgå at blive for fagligt ambitiøse på deres børns vegne,
da det også øger forskellene.
For mange hjemmeundervisere handler deres brud med skolen dog ikke så meget om skolens
værdier og normer, men om at gøre det, de vurderer, er bedst for det enkelte barn og familien.
Men når nogle hjemmeundervisere alligevel påpeger, at deres børn er harmoniske og ’civiliserede’ i
modsætning til skolens børn, skabes der en distinktion, der markerer, hvem der tager de gode
opdragelsesvalg, og hvem der ikke gør (Bourdieu, 1979/1995). Hjemmeundervisernes markering af
egen civiliserede adfærd kan hænge sammen med et behov for at legitimere deres valg overfor
omgivelsernes kritiske spørgsmål. Hjemmeunderviserne kan med Elias betegnes som ”the
outsiders”, der ønsker at positionere sig overfor de mere dominerende og etablerede skolefamilier
(Elias, 1994).
I andet analysekapitel har jeg belyst hjemmeundervisernes værdier og idealer for forældreskab og
læring. Hjemmeunderviserne tillægger deres rolle som forældre stor værdi og ser deres indsats som
vigtig for, hvordan deres børn skal klare sig senere i livet (Furedi, 2002; Lee et al., 2014).
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Hjemmeunderviserne har taget nogle afgørende valg for at give deres børn det, de mener er den
bedste barndom. De vægter familielivet højt: Arbejder mindre for at bruge mere tid sammen som
familie, og orienterer sig i pædagogisk og psykologisk litteratur, for at kunne skabe de bedste
rammer for børnene (Bach, 2015; Lee et al., 2014; Rose, 1999). Nogle hjemmeundervisere tager
afstand fra en præstationsorienteret og materialistisk livsstil - et liv i hamsterhjulet - for at leve et
familieliv med mere tid og nærvær. Tid, der investeres i børnene kan ses som en civiliserings- og
distinktionsmarkør, der positionerer hjemmeunderviserne som gode forældre, der vil det bedste for
deres børn (Bach, 2015; Bourdieu, 1979/1995; Elias, 1939/1994). Men hjemmeundervisning er ikke
bare et valg, der kan tages på baggrund af bevidsthed og prioriteringer. Det påpeges nemlig, at for
at kunne tage valget om at hjemmeundervise kræves der, at familierne besidder både økonomisk,
social og kulturel kapital (Bourdieu, 2002).
Forskning viser, at der er sket et skifte i børnesynet: I dag eksisterer et dominerende opdragelsesideal der handler om, at det fornuftige barn kan lære og udvikle sig, styret af sin egen lyst og
motivation uden voksne autoriteters unødige indblanding (Bach, 2015; Elias, 1998; Gullestad, 1997;
Gulløv, 2018; Halldén, 1999; Wolfenstein, 1951; Aarseth, 2014; Aarseth & Bach, 2019). Dette ideal
gælder også hjemmeunderviserne, der i høj grad ønsker, at børnenes læring sker gennem
interesser, der er kommer fra børnene selv. Forældre anser børnenes motivation, som en
forudsætning for den læring de ønsker, men også for, at børnene ved hvem de selv er. For, at denne
læringsform skal fungere, må forældrene være risikovillige. Man må turde tro på, at barnet har
kompetencerne til at lære på deres egne præmisser.
Dette opdragelsesideal skaber nogle dilemmaer for forældrene: På den ene side ønsker de, at
børnene skal være selvstændige og styre deres læring selv. På den anden side er det ikke alle
interesser, der er lige velkomne f.eks., mener nogle hjemmeundervisere, at interessen for skærme
kan blive for meget. Nogle hjemmeundervisere mener, at det handler om, at børnene skal have
flere interesser uanset, om det er bøger eller iPad.
I tredje kapitel så jeg på, hvordan hjemmeunderviserne forstår deres identitet i relation til andre
hjemmeunderviserfamilier, og andre familier generelt. Udefra er forståelsen af hjemmeundervisere
påvirket af kulturelle produkter der viser, at hjemmeundervisere ofte fremstilles som samfundskritiske og fanatiske (Borgman, 2019; Moselle, 2015; Ross, 2016; Westover, 2019). Når familierne
tager valget om at hjemmeundervise, placerer omgivelserne dem i en kategori, som ’hjemmeundervisere’ – uanset om familierne ønsker det eller ej (Jenkins, 2006). Mange hjemmeundervisere
ønsker, at stå sammen både for at kunne spejle sig i og lade sig inspirere af hinanden. Men også for
at fortælle positive historier om hjemmeundervisning som modvægt til de fordomme og stereotyper, der findes. Men der var også en mor, der ikke ønskede at blive set som en gruppe, da hun
mente, at det kunne føre til en ensretning, som netop var det, hun havde modstand imod.
Min egen forforståelse bar præg af en idé om hjemmeunderviserne, som super bevidste og med
klare opdragelses- og livsstilsprincipper. Det var min oplevelse, at hjemmeunderviserne ønskede, at
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jeg skulle få et autentisk indtryk af dem som gruppe jf. Goffmans begreb om ”indtryksstyring”
(Goffman, 1959/2014).
Det at føle sig anderledes kan nærmest siges at være en del af hjemmeundervisernes kollektive
identitet. Det anderledes kunne både betragtes som positivt og negativt. At være anderledes betød,
at man ikke var bange for at gå imod samfundets normer, ved f.eks. at sove tæt sammen børn og
voksne, eller sige fra over for institutioners krav om påklædning. En mor følte sig udenfor både
blandt de flippede hjemmeundervisere og i den ’almindelige’ familien Danmark. Moren skabte
gennem sit sprog nogle tydelige grænser mellem de to familieformer (Barth, 1969, 1994). Hun
positionerede sin familie som anderledes både iblandt hjemmeunderviserfamilier og overfor andre
familier.

Opdragelse og identitet hos hjemmeunderviserne
På tværs af de tre analysekapitler har jeg undersøgt på de to temaer: Identitet og opdragelse. Jeg
har set på, hvilke værdier og idealer forældrene har for deres børns opdragelse, samt om og i så
fald, hvordan hjemmeundervisningen præger familiemedlemmernes identitetsforståelser.
Med udgangspunkt i Elias’ civiliseringsbegreb har jeg undersøgt hjemmeundervisernes opdragelsesidealer og -værdier (Elias, 1939/1994, 1994, 1998). Hjemmeunderviserne står, ligesom mange
moderne forældre, overfor en række paradokser og dilemmaer i opdragelsen af deres børn.
Et fremtrædende opdragelsesideal blandt hjemmeunderviserne er det selvstændige og frie barn,
der kender og står ved sig selv. Forældrene må besidde en stor grad af risikovillighed og stole på det
fornuftige barns kompetencer og vilje for at leve op til dette ideal. Men forældrene tillægger også
deres rolle stor betydning for deres børns liv. Hjemmeunderviserne påpeger, at de føler, de har
ansvaret for deres børn, og i praksis påtager de sig også et stort ansvar ved, at de ’alene’ står for
deres børns uddannelse. Nogle mener altså, at deres valg og indsats som forældre er afgørende for,
at deres børn kan blive frie og selvstændige mennesker. At skulle balancere mellem barnets frihed
og forældrenes ønsker og behov på deres børns vegne kan dermed skabe en utrolig kompleks
situation, der kræver fintunet tilpasning af både børn og forældre.
Kan hjemmeundervisning ses som et udtryk for den fremherskende forældredeterminisme, hvor
forældrene anser sig selv som afgørende for deres børns opdragelse og succes i fremtiden, eller
som et modsvar herpå? På den ene side påtager forældrene sig et kæmpe ansvar, bruger meget tid
med deres børn og har overtaget alle barnets frirum, dvs. dominerer stort set alt, fra det faglige til
det sociale. På den anden side er det hjemmeundervisernes egen opfattelse, at de i bestræbelserne
på at give børnene mere plads netop bryder med nogle dominerende tendenser om f.eks. den
nævnte voksenkontrol. Svaret er er ikke entydigt.
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En generel iagttagelse er, at hjemmeundervisernes sprog er præget af klare grænsesætninger
(Barth, 1969, 1994). Det sker, når de sammenligner skolen med et fængsel. Eller når hjemmeunderviserne fremhæver, at deres børn er søde og hjælpesomme i modsætning til skolens børn,
der ofte driller, larmer og slår. Men også når hjemmeunderviserne bruger hamsterhjulet, som et
billede på det liv mange andre børnefamilier lever i. Hjemmeunderviserne bruger disse distinktioner
til at definere sig selv og til at positionere sig i forhold til andre familier. Hjemmeunderviserne
skaber en familieidentitet, hvor de oplever sig selv som anderledes end andre børnefamilier.
Denne kategorisering kommer ikke kun fra hjemmeunderviserne selv. Som jeg har vist er
forestillingen om den flippede og samfundskritiske hjemmeunderviser en generel stereotyp
karakter, som bl.a. ses i kulturelle fremstillinger, bøger, såvel som film. Jeg havde også selv nogle
forforståelser af, hvem hjemmeunderviserne vil være, inden jeg mødte dem.
Jeg tror, at hjemmeundervisernes brug af det grænsesættende sprog udspringer af et behov for at
demonstrere, at familien måske ikke lever op til den forestilling, de føler omverden har. Mit indblik i
omverdenens syn på hjemmeunderviserne har dog være begrænset til min egen forståelse og
fremstillingerne i film og bøger. Det kunne have været interessant at inddrage synspunkter på
hjemmeundervisning fra personer uden for miljøet såsom lærere, tilsynsførende og andre børnefamilier i hjemmeundervisernes miljø. Disse personer kunne have suppleret mit indblik i
fortællingerne om hjemmeunderviserne.
Som pointeret flere gange gennem denne opgave er der i Skandinavien, et civiliseringsideal, der
kredser om at være, gøre og have det samme – lighed som enshed (Gullestad, 1989, 2002). Som jeg
har vist i analysen bliver dette ideal på flere måder udfordret af hjemmeunderviserne, der ønsker
større plads til at være forskellige, både i skolen og i samfundet generelt. Hjemmeunderviserne er
stolte af at turde gøre noget andet end normen, men ønsker alligevel ikke, at deres børn skal blive
for bevidste om deres anderledeshed. De ønsker heller ikke at vise for tydeligt, at de er ambitiøse
på deres børns vegne. Dette vidner om at anderledeshed for hjemmeunderviserne ikke kun er
udpræget positivt eller negativt. Der er hos hjemmeunderviserne er en ambivalens, hvor de på den
ene side er stolte af at være normkritiske, men på den anden side ikke ønsker at træde for meget
ved siden af, måske fordi de ikke ønsker at blive opfattet som mærkelige og usolidariske. Som
Camilla udtrykte i opgavens indledende citatet, så ligner vi Danmark hinanden meget: Den største
afvigelse, du kan gøre som forældre jo om du vælger den røde flyverdragt i stedet for den grønne i
årets Hennes og Maurits-model.
Så selvom hjemmeunderviserne på mange punkter ligner mange andre børnefamilier, hvor der er
plads til både Minecraft og mindfulness, Lalandia og solnedgange, bål og Beyoncé, så skiller
familierne sig alligevel markant ud, fordi deres børn ikke går i skole. Som Gulløv og Gilliam
pointerer, anses skolen nemlig som det danske samfunds socialiseringsinstitution nr. 1 (Gilliam &
Gulløv, 2012, s. 15).
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Jeg har i denne undersøgelse fundet frem til, at hjemmeundervisernes i høj grad definerer deres
identitet på baggrund af det opdragelsesvalg, de har taget, og de værdier, dette valg baserer sig på.
Hjemmeundervisningen er så stor en del af familiernes identitetsforståelse, og det kan derfor være
svært at blive accepteret som helt almindelig i Danmark, hvor skolen betragtes som et vigtigt sted
for tilegnelse af de danske civiliseringsværdier.
Kort sagt viser undersøgelsen, at det ikke er helt ligetil at være en familie, der skiller sig ud og gør
noget anderledes, da der i Danmark både gælder nogle faste normer og modsætningsfyldte idealer
for børneopdragelse og familieliv.

Side 64 af 73

Abstract
Title: Bonfire and Beyoncé – An educational anthropological study of child rearing and identity
among Danish homeschooling families.
This academic paper examines three main questions relating to child rearing and identity in Danish
homeschooling families. The questions are: 1) How does the homeschoolers respond to the school
as an institution, and how do they interpret the norms and values of the surroundings? 2) Which
values and ideals for parenthood and learning do the homeschoolers have? 3) How do they
understand themselves in relation to other families – both those, who homeschool, and those who
do not?
The study is based on a three months long ethnographic field work in different areas of Denmark. I
have conducted participant observation in two homeschooling families with three children in each
and made 12 interviews with different kinds of homeschoolers and specialists. This thesis evolves
around central educational anthropological themes such as civilization, child rearing, parenting, and
identity besides normality and stigma. In the analysis I refer to a multitude of anthropological and
sociological theorists, to shed light on these themes, such as Elias, Gullestad, Goffman, Barth,
Bourdieu, Jenkins, and parenting culture studies, e.g., Furedi.
The first part of the analysis shows that even though the homeschoolers choose to not send their
children to school, they do not necessarily disagree with the values and ideals of the schools,
considering how to be social. Generally, the ideal for children’s ability to be social, is that they; take
account of others, make space for differences but at same time stand up for oneself, and are
independent. Many homeschoolers do agree with those values, but they do not think that the
children become socialized this way in formal school.
In the second chapter of the analysis, I show that the homeschooling parents put much effort in
giving their children the best childhood possible, and that they consider themselves as parents
fundamental for their children’s development and success. The chapter shows that the parents
considers the children’s desires and interests as essential for the way they want them to learn. But
this additionally display some paradoxes, since not all interests are considered equally, and since it
produces dilemmas for the parents, when their children do not have any particular interests.
The last part of the analysis shows that cultural products such as films and books are displaying a
stereotypical picture of homeschoolers as paranoid fanatics and social critics. Regardless of
whether the homeschoolers want it or not, they are placed in a category with other
homeschoolers. Some homeschoolers see this as an opportunity to support and reflect each other,
and to tell the positive stories about homeschooling to prevent prejudice. Equal for all
homeschoolers are the experience of feeling different, and this can be both positive and negative.
I conclude that the homeschooling families, to a great extent, are defining their identity on their
choices for child rearing, and through distinctions and boundaries to other families.
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