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Abstract 

 

The main focus of this master thesis is the choice Copenhagen parents face when having to choose the right 

school for their child. We have investigated this problem, as it seems like the options have been expanded 

in recent years with an increased number of private schools and with a free choice of the public schools.  

The master thesis is empirically grounded, and we have investigated the problem from a narrative ap-

proach using Paul Ricæur’s concept of mimesis as a theoretical frame. We have gathered stories from par-

ents through qualitative interviews, since we want to map the different approaches, parents put in to this 

decision. Thus, we have investigated, how parents themselves perceive their choice, and which values they 

attribute the choice. From the narrative analysis, we identified four ideal typical ways to make the decision.  

The findings from the narrative analysis are placed into a system theoretical frame, using concepts devel-

oped by Niklas Luhmann. This allows us to explore and extrapolate paradoxes, which appear in the commu-

nication about the choice of school, when we focus on, whether the choice of “the right school” is possible. 

This leads us to demonstrate how the parents in the four ideal types treat the paradoxes in the choice dif-

ferently. We find the fourth ideal type especially interesting, as it acts in a hybrid form. The hybrid uses 

complexity in its choice and never stabilize a choice as a final and right choice.    

The final analysis and discussion of problems connected to the hybrid way of solving the school choice 

points to some critical issues for the public schools in Copenhagen   
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Motivation  

 

Motivationen for at skrive dette speciale udspringer fra en samtale, der dukkede op i forbindelse med at 

vælge et specialeemne. Vi bor tilfældigvis tæt på hinanden og snakken faldt på hvilke skoler, der er i det 

område af København vi bor i, og om det mon er gode eller dårlige skoler at have vores hypotetiske børn til 

at gå i. En af os sad godt nok med et lille spædbarn på skødet og havde måske overvejet lidt “det der med at 

skrive ham op på en privatskole” som en mulighed. Men hvorfor egentlig? Hvordan kunne vi sidde og være 

relativt langt væk fra problemstillingen om at skulle vælge en skole og alligevel have en mening om, at valget 

af én skole ville være bedre end valget af en anden?  

 

Vores opvækst og oplevelser med skolesystemet ligner på mange måder hinanden. Vi har begge gået på 

folkeskole og været glade for det, og vi mener begge, at folkeskolen er en vigtig demokratisk institution, som 

er med til at skabe både social sammenhængskraft og social mobilitet i det danske samfund. Vi kunne altså 

hurtigt blive enige om, at vi så os selv som sådan nogle, der selvfølgelig ville have vores børn - både de hypo-

tetiske og det faktiske - til at gå i en folkeskole. Alligevel kunne vi blive i tvivl om, hvordan vi rent faktisk ville 

vælge, hvis spørgsmålet ikke blot var hypotetisk. For selvom folkeskolen skulle være det naturlige valg, så er 

der mange muligheder i en by som København, hvor skolerne ligger tæt, og hvor de tilsyneladende kan tilbyde 

meget forskellige ting.  

 

Vi satte os derfor for at undersøge, hvordan forældre overhovedet træffer valget om skole.  Vi har valgt at 

undersøge forældres valg af skole inden for Københavns Kommune, da vi kan se en tendens til, at tilgangen 

til privatskolerne i dette område er stor og er øget de seneste år. Dette på trods af, at kommunen politisk set 

er en af de rødeste i Danmark. Da vi synes at se et øget fokus på de mange skoletilbud, vil vi med udgangs-

punkt i forældres egne beretninger stille spørgsmålstegn ved, hvilke forudsætninger forældre har for at vælge 

skole og hvilke værdier, der ligger til grund for at vælge et tilbud frem for et andet, og om valget af den rigtige 

skole overhovedet kan træffes.  
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Kapitel 1: Indledning - Skolen som fortælling 

 

På landsplan vælger flere og flere forældre et privat alternativ til deres børn i stedet for folkeskolen (Cevea, 

2013). Statistikkerne viser, at for København var andelen af grundskolebørn i privatskole på sit højeste i 2011, 

hvor 28,1 pct. af de københavnske børn var privatskoleelever. I 2013 er andelen faldet til 27,6 pct. (Ibid. s. 2). 

Trods dette fald var der hen imod skolestarten til 2015 åbnet 21 nye friskoler. Det er det højeste antal siden 

2011, og Friskoleforeningen mener ikke stigningen udelukkende er en reaktion på skolelukninger, men ser i 

højere grad skolerne som lokalt initiativ bårne fællesskaber, der er med til at udvikle demokratiske værdier 

(www.friskoler.dk, 2016). 

 

Opblomstringen af de frie grundskoler følger en mere og mere negativ omtale af folkeskolen – og særlig 

folkeskolens udfordringer. Folkeskoledebatten handler overordnet om, hvordan vi ønsker at indholdsudfylde 

en bærende institution i samfundet (Egelund, 2011). Meningsudfyldelsen byder på mange differentierede 

variationer tematisk og organisatorisk, og med folkeskolereformen i 2013 samt de nye Fælles Mål er der 

endnu engang forsøgt at skabe et ensartet grundlag. Et grundlag man kan være enig eller uenig i. Tilbage er 

dog stadig en fortælling om en folkeskole, der står over for mange svære udfordringer.  I henhold til oven-

stående ser vi det særlige problem, at folkeskolen må kæmpe mod de frie grundskoler og privatskoler i kam-

pen om de ressourcestærke elever og forældre. De frie grundskoler og privatskoler er statsstøttede, men har 

modsat den inklusions ramte folkeskole muligheden for at eksludere elever. Samtidig kæmper folkeskolen 

indbyrdes mod hinanden, når der skal tiltrækkes nye elever. Så på trods af det ensrettede grundlag må fol-

keskolerne i kampen om eleverne også differentiere sig i lige så høj grad som de alternative skoletilbud. Dette 

åbner for spørgsmålet: er den lokale folkeskole så lokal? 

 

Når vi har fortalt om emnet for vores speciale, har folk ivrigt givet deres meninger tilkende. Det sker hen over 

julefrokosten, til familiefesterne og hos den interesserede medarbejder i kantinen, og fortællingerne om sko-

ler og skolevalg flyder ubesværet. Mange starter med “På mit barns skole” eller “Da jeg gik i skole”, og her 

følger både dommedags varsler om folkeskolens død og romantiske beretninger om skoler, der klarer sig 

godt trods svære vilkår. Overalt tales der om vores skole, som grundlaget for et fællesskab. På den ene side 

er der forældre, der opretter egne nye alternative friskoler og andre igen, der går ind i kampen om den lokale 

folkeskoles succes. 

 

I arbejdet med dette speciale har vi tit spurgt os selv: hvor mon folkeskolediskussionen ikke dukker op? Det 

har været nærmest uundgåeligt ikke at blive suget ind i den mediedebat, der har omgivet folkeskolen siden 
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folkeskolereformens indtog. Selv, som studerende ved Politisk Kommunikation og Ledelse, rummer vores 

institut så meget materiale om emnet, at man kan tabe pusten, før man overhovedet er i gang. Vi skriver os 

derfor med dette speciale ind i et stort og differentieret område for kommunikation og ikke mindst for hold-

ninger og meninger fra enhver, der har gået i skole. Vi er klar over, at vores stemme bare er én i mængden, 

for herfra hvor vi står synes det, at uddannelse er på dagsordenen alle steder! Der er dog ét grundlæggende 

område, vi mener at kunne tilføre mængden af kommunikation et eller andet, og måske endda noget nyt. 

 

Et sted hvorfra vi synes at iagttage, at der er noget særligt på spil er i den enkelte forældres skolevalg. En 

skole er kun mulig såfremt den tilvælges af en tilpas mængde forældre. Det gælder de frie og private skoler, 

men det gælder i lige så høj grad også folkeskolerne i dag. De mange fortællinger, de mange meninger, de 

mange forskningsresultater alle er de udsprunget mere eller mindre ud fra dét at forældre hvert år vælger at 

lade deres børn starte i en eller anden skole. Meget skolelitteratur og debatterne om skole problematiserer 

og argumenterer for skolernes indhold og organisering. Vi vil i denne afhandling prøve at holde fokus på 

valget og særligt det, at der foretages et tilvalg. 

 

Om tilvalget og det frie skolevalg 

 

Folkeskolen bygger på en lokal forankring, hvor børnene fra skolens distrikt går i klasse med hinanden i en 

skole, hvis elevsammensætning afspejler den virkelighed, der også ses uden for skolens mure. Her er grund-

tanken, at kontanthjælpsmodtagerens søn kan gå i klasse med bankdirektørens datter, og de begge kan lære 

noget af at kende og omgås hinanden. I 2005 indførtes det frie skolevalg, som gjorde det muligt at vælge en 

folkeskole uden for det distrikt, man bor i. I 2012 blev ordningen gjort permanent. Der udtalte daværende 

undervisningsminister Christine Antorini følgende: 

 

“For evalueringen viser også, at forældrene tager ansvar for skolen. Folkeskoler er forskellige, og det 

er vigtigt, at man kan vælge den skolekultur, der passer til familien. Hvis vi ikke har det frie skolevalg, har vi 

kun mulighed for at vælge folkeskolen fra med et skift til en privatskole, nu kan vi også vælge folkeskolen til" 

(www.folkeskolen.dk(b), 2016). 

 

Ifølge daværende undervisningsminister Christine Antorini har det frie skolevalg haft den betydning, at for-

ældre også ser deres valg af den lokale folkeskole som et tilvalg. Når der bliver stillet en mulighed til rådighed 

for at vælge en anden folkeskole end distriktets, bliver det interessant for forældrene at undersøge flere 

forskellige skoler i nærområdet. Når der således åbnes op for mulighedsrummet for valget af skole, bliver 
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valget også mere komplekst. I en rapport, der evaluerer bivirkningerne af det frie skolevalg, bestilt af Mini-

steriet for Børn og Undervisning i 2011, viser det sig, at det frie skolevalg “er særligt anvendt i og omkring 

København” (Rambøll, 2011, s. 15). Rapporten viser også, at skoleskift oftere sker mellem folkeskoler. Folke-

skolen er på den måde det typiske valg, når forældre vælger en anden skole. Samtidig viser det sig også, at 

elever mere end dobbelt så ofte skifter fra en folkeskole til en fri grundskole, end fra en fri grundskole til en 

folkeskole (Ibid. s. 18).  

 

Med Finansloven for 2016 blev forældres frie valg af skole endnu engang italesat fra politisk side, da man 

valgte at forøge tilskudsprocenten for de frie grundskoler netop med den begrundelse, at det frie skolevalg 

skal styrkes. De skriver således: ”Det øgede tilskud vil styrke de frie grundskoler og kan således give forældre 

større valgfrihed, når de skal vælge skole til deres børn” (Finansloven, 2016, s. 18). 

 

Debatten om grundskolerne, og særligt valget af skole, blev yderligere intensiveret, da undervisningsministe-

riet i begyndelsen af 2016 lancerede et nyt digitalt værktøj, der gør det let for interesserede, at sammenligne 

landets skoler (www.uddannelsesstatistik.dk, 2016). Med dette værktøj i hånden kan forældre således danne 

sig et overblik over, hvordan skolerne i nærområdet har klaret sig på 7 forskellige parametre, der bl.a. om-

fatter karaktergennemsnit, trivsel, fravær og etnisk herkomst. Formålet med dette redskab er ifølge Under-

visningsminister Ellen Trane Nørby, at “[…] skabe åbenhed om skolernes resultater på en brugervenlig måde.” 

og samtidig kan det også “[...]hjælpe skolerne til at opnå bedre resultater og klæde forældre, elever, lærere 

og ledere bedre på til at tale sammen om udfordringerne” (www.denoffentlige.dk, 2016). 

 

Kritiske røster har dog beskyldt det nye værktøj for at tilskynde flere forældre, end det allerede er tilfældet, 

til helt at fravælge folkeskolen, fordi de måske ikke scorer så godt i den samlede statistik, og i stedet vælge 

et alternativt skoletilbud. Begrebet “skoleshopping” bliver således i høj grad italesat som noget, der på sigt 

kan komme til at udhule folkeskolen, hvis de mest ressourcestærke forældre vælger den lokale distriktsskole 

fra, hvis ikke den på papiret lever op til statistiske mål og standarder (www.folkeskolen.dk(a), 2016).  

 

Vi ser alt dette som et tegn på, at der er sket en forandring i den måde forældre vælger skole til deres barn. 

Forældre i dag har mange overvejelser om skolevalget og vælger ikke altid distriktsskolen, fordi det er det 

naturlige valg, eller et alternativt skoletilbud nødvendigvis fordi det er tradition i familien. Der tilskyndes til 

at overveje og reflektere over valget af skole, både valget af folkeskoler og valget af de alternative skoletilbud. 
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Så hvorfor vælger nogle forældre at indskrive deres børn på privatskoler, mens andre forældre vælger en af 

folkeskolerne i nærheden, eller bare den lokale distriktsskole? Hvilke værdier tillægger de valget om den 

rigtige skole, og hvordan begrunder de skolevalget med netop de værdier? Det er disse spørgsmål, der har 

vagt en undren i os, og gjort os nysgerrige på at undersøge skolevalgsproblematikken fra forældrenes syns-

punkt.  

 

Problemformulering og arbejdsspørgsmål 

 

Dette speciales ambition er derfor at klargøre hvilke overvejelser forældre gør sig, når de skal vælge skole til 

deres barn. Dette vil vi gøre ved at interviewe forældre og på den måde få deres fortællinger om skolevalg. 

Fortællingerne kan vise os, hvilke værdier hver enkelt forælder lægger til grund for det rigtige valg af den 

gode skole, og hvilke paradokser tilvalget medfører. Ud fra en problematisering af at mulighederne for at 

vælge skole er blevet udvidet vil vi derfor besvare følgende problemformulering: 

 

Hvordan tager forældre et valg om “den rigtige” skole til deres barn, hvilke paradokser afsætter dette valg og 

hvordan sætter det folkeskolen som organisation på spil? 

 

Afhandlingens analyser vil blive struktureret ud fra følgende arbejdsspørgsmål: 

 

1. Når forældre fortæller om deres valg af skole, hvilke værdier knytter de så til dette valg? 

 

2. Hvordan meningstilskrives tilvalget af skole som løsningen på problemet om det frie skolevalg?  

 

3. Hvilke problemstillinger afsætter de iagttagede løsninger?  
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Enhedsskolen dengang og nu 

 

Den offentlige grundskole, som vi kender den i dag, stræber efter at være en socialt blandet enhedsskole, 

med muligheden for kontinuerlig skolegang i 10 år i én skole. Det er en skole, som ikke er delt op efter evne 

eller social baggrund og denne måde at tænke skole på, har sit udspring fra almenskoleloven i 1903. Det var 

her, umiddelbart efter det demokratiske systemskifte i Danmark, at forestillingerne om, at alle skulle have 

lige muligheder opstod. Fremsynede skolefolk så netop en samlet folkeskole som en mulighed for at skabe 

social sammenhængskraft. På dette tidspunkt var de danske skoler i høj grad delte efter social status og 

størrelse på pengepung i de såkaldte almueskoler og lærdeskoler (Olsen, 2009, s. 35ff). 

  

I 1908 blev det af Københavns Borgerrepræsentation vedtaget, at udvide den kommunale grundskole med 

kommunale mellemskoler og realklasser, som tidligere kun havde været et privat tilbud og dermed forbe-

holdt de mere velhavende familier. På denne tid gik 24 procent af de københavnske børn i privatskole mod 

kun 8 procent på landet. Et andet skolepolitisk opgør handlede om, hvorvidt privatskolerne, som økonomisk 

var meget forskelligt stillet, skulle have offentligt tilskud. Dette tilskud blev en overgang en realitet, men 

allerede i 1920 blev samarbejdet mellem offentlige og private skoler ændret, således at privatskolerne blev 

nedprioriteret. Københavns Kommune overtog en del af de private mellem- og realskoler. Dette betød en 

styrkelse af det offentlige system, som nu kunne tilbyde en samlet offentlig og gratis uddannelse fra 1. klasse 

til gymnasiet (Olsen, 2009: 49ff). I dag er det offentlige tilskud til private skoler genindført og tilskuddet pr. 

elev i 2016 er således på 73 procent af det en gennemsnitlig elev i folkeskolen koster (Finansloven, 2016, s. 

18). 

 

Siden 1903 er skolesystemet gentagne gange blevet ændret igennem reformer, og skoleområdet er i høj grad 

stadig til debat den dag i dag. Den danske folkeskole blev allerede for 100 år siden grundlaget for at skabe 

social sammenhængskraft i samfundet og give flere mulighed for at tage en uddannelse, og ikke mindst lade 

børn fra alle samfundslag gå i den samme skole. Det danske skolesystem blev senest reformeret i 2013 og 

her fulgte, ud over en omlægning af skoledagenes længde, en forenkling af de nationale Fælles Mål for hvert 

fag. De nationale Fælles Mål siger noget om, hvad eleverne skal lære, ikke hvad undervisningen skal inde-

holde (www.uvm.dk(a), 2016). Det er derfor en lokal beslutning, hvordan skolen vil meningsudfylde den gode 

læring i overensstemmelse med målene. Derudover blev der med reformen i 2013 også fastsat tre nationale 

mål, som skal sætte retningen for den videre udvikling af folkeskolen. 
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De tre mål er følgende: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan 2. Folke-

skolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 3. Tilliden til og trivslen i 

folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis (www.uvm.dk(b), 

2016).  

 

Især når det kommer til punkt to i denne vision for den fremtidige folkeskole, bliver det vigtigt at vide, hvor-

dan man kan mindske betydningen af social baggrund i uddannelsessystemet. Undersøgelser lavet af COWI 

viser, at en socialt blandet skole medfører, at flere unge tager en ungdomsuddannelse og i kraft af dette også 

en videregående uddannelse. Det har derfor meget stor betydning, at veluddannede og ressourcestærke 

familier ikke isolerer sig på private elite skoler, men er med til at trække de fagligt og socialt svage op, ved at 

indgå i de blandede læringsmiljøer på folkeskolerne (Olsen, 2009, s. 149). Det gavner især de svage elever at 

gå på blandede skoler. Her kommer klassekammerateffekten nemlig i spil, som viser, at det har stor betyd-

ning hvor fagligt stærke de andre elever i klassen er, når det kommer til at mindske betydningen af social 

baggrund i uddannelsessystemet. Det er vigtigt, at der er en blanding af svage og stærke elever i en klasse 

for at kunne mindske betydningen af social baggrund. Undersøgelser viser også, at de ressourcestærke for-

ældres børn ikke er dårligere stillet, hverken socialt eller fagligt, ved at gå i såkaldte blandede skoler. Det er 

altså de svageste elever, der mister den positive klassekammerat effekt, hvis ressourcestærke forældre fra-

vælger folkeskolen (Ibid. s. 143f). Noget tyder på, at hovedstaden specielt er udfordret i forhold til dette. I 

2013 var der således 43% af de 14-årige børn fra overklassen, der gik på skoler, hvor over halvdelen af ele-

verne socialt også var fra de øverste lag i samfundet. Til sammenligning var tallet for hele landet 21% (Olsen 

& Ploug, 2014, s. 137). Det høje tal i hovedstadsområdet kan både skyldes en geografisk segregering, hvor 

nogle boligområder er domineret af en bestemt social klasse og skolerne i området derfor naturligt er domi-

neret af denne klasse. Men det kan også skyldes at ressourcestærke forældre i højere grad søger mod de 

mindre socialt belastede skoler, når de skal vælge skole til deres barn. 

 

På trods af omfattende reformer og ændringer på uddannelsesområdet, er fortællingen om folkeskolen som 

folkets skole, der kan tilbyde lige muligheder for alle, den samme nu, som den var i 1903. Det er den vel-

færdsinstitutionen, der danner det vigtigste fundament for en social sammenhængskraft i samfundet. Og det 

er denne sociale sammenhængskraft, der er under pres, når folkeskolen bliver valgt fra og de statsstøttede 

private tilbud atter blomstrer op. 
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Læsevejledning 

 

Denne kandidatafhandling er inddelt i syv kapitler, hvoraf vi allerede i første kapitel har sat rammen for mo-

tivation, emnet og problemfeltet, samt præsenteret problemformuleringen og de arbejdsspørgsmål, der vil 

gøre sig til genstand for resten af afhandlingen. I kapitel 2 vil vi først præsentere begreberne analysestrategi 

og iagttagelse, og herefter udfolde og redegøre afhandlingens teoretiske afsæt og metodiske valg. Kapitlet 

er inddelt i to dele, fordi vi arbejder med to særskilte strategier, henholdsvis Del 1 – Den narrative strategi 

og Del 2 – Den systemteoretiske strategi. I kapitel 3 vil vi yderligere beskrive og fremlægge behandlingen af 

de 21 interview, der danner baggrund for vores skolefortællinger.   

På samme måde indeholder afhandlingen også to særskilte analyser. Kapitel 4 udgør afhandlingens første 

analyse, og her kommer vi frem til fire kategorier af fortællinger, der på hver sin måde meningstilskriver 

valget om skole med særlige værdier. Vi afslutter dette kapitel med en diskussion, hvor vi trækker på en 

anden undersøgelse af skoletilvalget. Konklusionerne vil danne udgangspunktet for kapitel 5, som er den 

anden analysedel, hvor vi behandler den polerede empiri med henblik på at fremskrive paradokser og pro-

blemløsningskonfigurationer, valget af skole i Købehavns Kommune afsætter. Vi vil i kapitel 6 afslutte analy-

serne, og begrunde hvorfor folkeskolen står i et politisk krydspres. Endelig når vi frem til kapitel 7, hvor vi vil 

ridse afhandlingens pointer op i en afsluttende konklusion. Dette kapitel vil også indeholde en kort perspek-

tivering og refleksion over interventionsmulighederne for skolen som organisation  

 

God læselyst.     
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Kapitel 2: Analysestrategi 

 

Vi benytter i denne afhandling ikke de traditionelle greb om metode og teori, men begrebet om analysestra-

tegi. Analysestrategi kan kort defineres således: 

 

“Analysestrategi er ikke metoderegler, men en strategi for, hvordan man som epistemolog vil kon-

struere andres (organisationer eller systemers) iagttagelser som objekt for egne iagttagelser m.h.p. 

at beskrive hvorfra de selv beskriver”  (Andersen N. Å., 1999, s. 14). 

 

Der er her tale om en forskydning fra ontologi til epistemologi, fordi der ikke spørges ind til væren i verden, 

men i stedet spørges ind til, hvordan vi spørger ind til denne væren i verden (Ibid s. 12). Forskydningen bety-

der, at vi med en analysestrategi kan bevæge os fra første ordens iagttagelser til anden ordens iagttagelser. 

For at forklare dette er det relevant at definere iagttagelsen, som er “at markere noget inden for rammen af 

en forskel” (Ibid s. 109). Forskelle er altid tosidige med en inderside og en yderside. Indersiden er det marke-

rede rum og ydersiden det umarkerede rum (ibid s. 110). Dette kan illustreres således: 

 

Første ordens iagttageren ser ikke sin egen forskel. Derimod er det med en anden ordens iagttagelse muligt 

at iagttage denne forskel, fordi vi iagttager iagttagelser som iagttagelser, der marker noget inden for rammen 

af en forskel.   

 

En anden ordens iagttager vælger derfor, hvordan verden træder frem, ved at bestemme det blik, der lader 

en bestemt forskel træde frem. ”En anden ordens iagttager opfatter verden som polykontekstuel, som af-

hængig af den forskel iagttagelsen former” (Andersen N. Å., 1999, s. 152). Andenordens iagttagelsen bliver 

det gennemgående analysestrategiske begreb i hele afhandlingen. En anden ordens iagttagelse er kort sagt 

vores videnskabsteoretiske udgangspunkt og ramme, der giver os mulighed for at skabe blik for blikke ved at 

bestemme ledeforskellen, vi vil iagttage en iagttagelse igennem (Esmark, Laustsen, & Andersen, 2005, s. 10).  
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Ifølge Luhmann opstår der i enhver iagttagelse en grundlæggende uafgørbarhed. ”En iagttager af første or-

den kan ikke se, hvilken forskel, der ligger til grund for hans iagttagelse, og alligevel kan han skelne. Dette er 

et paradoks” (Andersen N. Å., 1999, s. 114). For at komme uden om denne umulighed i kommunikationen og 

sikre tilslutningsmuligheden for yderligere iagttagelsesoperationer og dermed en videreførelse af kommuni-

kationen, må paradokset derfor løses. Hvordan dette gøres kan en anden ordens iagttagelse svare på: “En 

anden iagttager af denne iagttager, altså en iagttager af anden orden, kan imidlertid iagttage det paradoks, 

der ligger til grund, og dermed iagttage den pågældende teknik, der bliver brugt til afparadoksering.” (Kneer 

& Nassehi, 1997, s. 111). I en iagttagelse på anden kan vi få øje på paradokset. Det betyder dog ikke, at vi 

ikke også efterlader en blind plet for egen iagttagelse, idet vi ikke kan iagttage os selv som iagttager. 

 

Epistemologer problematiserer dermed selvfølgeligheder og ved hjælp af en analysestrategi kan vi opnå en 

erkendelse, der stiller sig kritisk over for en allerede given meningsfuldhed (Andersen N. Å., 1999, s. 14). Vi 

bestræber os på, ud fra et socialkonstruktivistisk udgangspunkt, at konstruere genstanden vi iagttager for at 

kunne analysere, hvordan mening konstrueres omkring skolevalget i København, på en særlig måde. De ana-

lysestrategiske valg er derfor vigtige at få præciseret, da de har betydning for den viden, der bliver produceret 

med dette speciale, samt hvilke konklusioner vi kan slutte.  

 

I nærværende afhandling betyder det derfor, at det første analysestrategiske greb bliver at bestemme gen-

stand og blikket, der iagttager genstanden. Formålet med dette kapitel er derfor at konditionere vores pro-

blemfelt ved at uddybe, hvad der danner henholdsvis genstand, blik og problem for analyserne, samt vise 

hvordan de tre hænger sammen. Når analysestrategien ikke er metode, er det fordi der frem for regler er 

tale om valg. Når de analysestrategiske valg pludselig er afgørende for, hvad der kommer til syne, bliver det 

særligt vigtigt at påpege, at enhver genstand er en iagttager konstruktion (Ibid). Her bliver begrebet kontin-

gens relevant, i betydning at også noget andet kunne være muligt (Luhmann, Sociale Systemer - Grundrids til 

en almen teori, 2000, s. 62). Alt bliver på denne måde kontingent til det der spørges om, og det er vores 

opgave som epistemologer at konstruere det iagttagelsespunkt, hvorfra vi vil iagttage andres iagttagelser. 

Vores empiriske genstand omformuleres derfor i analysestrategien til et iagttagelsespunkt.  

 

Afhandlingen bygger på en hermeneutisk og en poststrukturalistisk teoretisk tradition. Derfor vil vi kort præ-

sentere, hvordan de hver især er produktive for vores afhandling, og hvorfor de holdes adskilt i to analyse-

strategier.  
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Afhandlingens analysestrategier 

 

Der vil i nærværende undersøgelse være to teoretisk funderede strategier, som tilsammen danner rammen 

for afhandlingens analysestrategi. Henholdsvis en narrativ strategi og en systemteoretisk strategi, som bidra-

ger med to forskellige perspektiver på vores problemstilling. Strategierne opererer med to forskellige me-

ningsforståelser. De har dog begge det fælles grundlag, at det er meningsskabelse, der er mindste enhed for 

kommunikationen.  I det narrative perspektiv arbejder vi med fortællinger som værker, der gør det muligt at 

iagttage fortalte handlingsliv.  I det systemteoretiske perspektiv er det udelukkende kommunikation og kom-

munikationens iagttagelsesledende forskel, der kan iagttages. Når vi iagttager forældres valg af skoletilbud i 

Københavns Kommune, former valget og mening sig forskelligt i de to teoretiske perspektiver. 

 

I den narrative strategi vil vi iagttage valget som fortællinger om normalitet og afvigelse over uudtalte og 

udtalte samfundsforestillinger (Pedersen, 2005; Ricæur, 2002).  Mening er dermed i et narrativt perspektiv 

givet ved de sociale handlinger. Den analysestrategiske opgave er her at bestemme hvordan tale og handling 

er blevet til fortælling, samt hvorfra og hvordan fortællingens mening kan iagttages. Det narrative perspektiv 

vil være teoretisk funderet i Ricæurs begreb om den trefoldige mimesis, som vil blive udfoldet som ”[…] et 

epistemologisk redskab til at forstå menneskets umiddelbare handlingsliv” (Ricæur, 2002, s. 22). 

 

Med det systemteoretiske perspektiv kan vi iagttage valget som en selektion af operationer, dvs. kommuni-

kation som kommunikative konstruktioner. Mening er, i et systemteoretisk perspektiv, ikke mere eller min-

dre end en selektion af operationer og dermed givet af kommunikation. Mening tvinger kommunikationen 

frem og kan forstås som enheden af aktualitet og potentialitet (Luhmann, 2000, s. 99). Den analysestrategiske 

opgave er her at bestemme, hvorfra kommunikationen skal iagttages ved at bestemme dets systemreference 

(Andersen N. Å., 1999, s. 155).  

 

De to tilgange vil i denne opgave kun være givende, fordi vi skiller dem ad. Den narrative strategi vil således 

udgøre en Analysedel 1 og den systemteoretiske strategi en analysedel 2. De to analysedeles konklusioner er 

ikke sammenlignelige. Analysedel 2 skal i stedet anvendes som en overbygning på Analysedel 1.  Konklusio-

nerne fra Analysedel 1 vil på den måde udgøre en afgrænset semantik om skolevalg i Københavns Kommune, 

som vi har kunnet iagttage den på et givent tidspunkt. Frem for at undersøge en semantik hentet i allerede 

eksisterende litteratur, har vi valgt den induktive vej ind i skolevalgets semantiske felt. Den narrative strategi 
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bliver for os en måde at tage udgangspunkt i individet og dykke ned i forældrenes overvejelser om skoleval-

get, hvor vi både får mulighed for at kategorisere og arbejde med nuancerne i de forskellige fortællinger.  

 

Med det systemteoretiske perspektiv bliver det muligt at skifte iagttagelsespunkt. For at konkretisere dette 

skal vi tilbage til iagttagelsesbegrebet. Når vi, som en del af empiri behandlingen til Analysedel 1, konfigurerer 

fortællingerne, iagttager vi fortællinger som iagttagelser og er dermed på anden orden. Iagttagelsespunktet 

er altså fortællinger. Hvorimod det, i Analysedel 2, vil være en behandling af disse konklusioner og en “opda-

gelse” af skolevalgs-kommunikationens iagttagelsesledende forskelle og begreber, der vil udgøre iagttagel-

sespunktet. Vi vil derfor i analysedel 2 iagttage vores egne iagttagelser fra den første analyse. Vi arbejder her 

med den blinde plet, der er givet enhver strategi. Den blinde plet er givet enhver anden ordens iagttager, da 

iagttagelser af iagttagelser heller ikke kan se ud over det, de ikke kan se (Andersen N. Å., 1999, s. 111).  

 

Begge strategier vil herunder udfoldes teoretisk, og de analysestrategiske valg for hver strategi vil begrundes 

yderligere.  
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DEL 1 Den narrative strategi   

For at analysere hvordan mening konstrueres omkring skolevalget vil vi først gennemgå de iagttagelsesle-

dende begreber, der danner grundlag for, hvad der i vores afhandling kan komme til syne.  Den narrative 

analysestrategi tager udgangspunkt i første del af problemformuleringen, der er fremhævet herunder: 

 

Hvordan tager forældre et valg om “den rigtige” skole til deres barn, hvilke paradokser afsætter dette valg 

og hvordan sætter det folkeskolen som organisation på spil? 

 

Vi har her valgt et iagttagelsespunkt, der afgrænser sig til forældres fortællinger om skolevalg i Københavns 

Kommune. Vi deler her skoletilbud op ved at differentiere mellem det offentlige tilbud: folkeskolen og ikke 

offentlige tilbud: fri- og privatskoler. Sidstnævnte vil vi herefter referere til som alternative skoletilbud.  

 

Baggrunden for at iagttage skolevalget over forskellen tilvalg og fravalg, begrunder vi med, at en skole kun 

er mulig såfremt den tilvælges. Det gælder de alternative skoletilbud, men det gælder i lige så høj grad også 

folkeskolerne. Vi har i indledningen problematiseret og vist, hvordan der med det frie skolevalg er åbnet op 

for valgmulighederne i tilvalget af den lokale folkeskole.  Der er med implementeringen af et frit skolevalg 

sket en forskydning, der gør at distriktsskolen kan fravælges og andre folkeskoler tilvælges. På denne måde 

markerer vi tilvalget ikke kun mellem det alternative tilbud og folkeskole, men også folkeskolerne imellem. 

Tilvalget af skole er den grænse vi sætter for fortællingerne og er styrende for det meningsindhold, vi kan 

udlede. Der vil dog altid i en markering, her tilvalget, være en umarkeret side, som er fravalget. Dermed får 

vi blik for forskellen tilvalg/fravalg i vores iagttagelse af skolevalg i Københavns Kommune.   

 

Med den narrative analysestrategi bliver en række medfortællere vigtige. Vores medfortællere er de foræl-

dre, der giver betydning til problemet, ved at fortælle om det. Det er i kraft af deres fortællinger om skole-

valget, at de bliver til som iagttagere og kan udgøre et iagttagelsespunkt for vores iagttagelser. Der findes 

ikke narrativer uden en fortæller, og for den narrative analyse er fortælleren et grundelement for analyse. 

Det er de af den simple årsag, at fortællingen først er i kraft af fortælleren. I en socialkonstruktivistisk kon-

tekst er denne fortæller dog altid overskygget af den egentlige forfatter til fortællingen – forskeren. Synlig-

gørelsen af forskerens arbejdsproces bliver derfor en vigtig forudsætning for brugen af det narrative blik. 

Forskeren transformerer i arbejdsprocessen altid de umiddelbare mundtlige fortællinger og skaber på den 

måde sine medfortællere (Pedersen, 2005, s. 239f). Der sker en vekselvirkning mellem fortæller situationen, 

og den endelige fremstilling af narrativer, som vi præsenterer dem i denne afhandling.  Denne kontingens 
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gør, at det empiriske fundament – fortællingerne – kun kan ses som særlige konstruerede øjebliksbilleder af 

skolevalgs-fortællinger i Københavns Kommune.  

 

Det er os, der har omskrevet de mundtlige fortællinger, vi har fået ved at interviewe forældre og derved 

fremskrevet vores medfortælleres fortællingerne, så de træder frem for jer læsere som fortællinger og ikke 

blot som fragmenterede svar på spørgsmål. Præcist hvordan vi har grebet dette an, vil blive beskrevet senere 

i “fremgangsmåde”. Herunder præsenteres den teori, der danner grundlag for processen. Som nævnt tidli-

gere trækker vi på Ricæurs narrative teori, men vi henter også inspiration i et mere overordnet begreb inden 

for den narrative teori, og det er den meningsskabende fortælling. 

 

Den meningsskabende fortælling 

 

Den meningsskabende fortælling bruges som begreb i arbejdet med narrativer, fordi fortællinger udtrykker 

mening og forståelse om specifikke sociale og kulturelle samfunds forestillinger (Pedersen, 2005, s. 238). I 

den meningsskabende fortælling er der lagt vægt på reelle situationer og oplevelser, der kommer til udtryk i 

forholdet mellem tale og handling. Handling referer til det virkelige liv, men pointen er ikke at skabe sandhe-

der via fortællingerne, men at forklare sociale fænomener med forskellen normalt/afvigende (Ibid. s. 239). 

Et eksempel kan være en mand, der står på en offentlig plads med et flag. Dette fænomen kan enten forklares 

med, at det er nationaldag og derfor helt normalt, at der er en mand, der flager offentligt eller også kan 

mandens opførsel forklares som en afvigelse, fordi han er en gal nationalist (Ibid.).   

 

Når vi undersøger forældres valg af skole i et anden ordens-perspektiv, søger vi dermed ikke efter årsagskæ-

der og virkninger, men efter almene forbindelser, der dukker op mellem elementer i fortællingerne (Ibid. s. 

241).  Med en narrativ tilgang til empirien, hvor den meningsskabende fortælling er i fokus, får vi mulighed 

for at undersøge, hvordan forældrene via fortælling tillægger mening til skolevalget, når de enten støtter sig 

op af, eller afviger fra kulturelle og samfundsmæssige normalitets betragtninger. 

 

Det er altså givet enhver fortælling, at normalitet og afvigelse er den overordnede ramme for at placere 

hændelser, der fortælles om, meningsfyldt. Når valget om skole ses som betragtninger over samfundsmæs-

sige normaliteter eller afvigelser, bliver valget også det at knytte an til eller ikke knytte an til særlige normer. 

Her kunne vi blot acceptere den præmis, at den meningsskabende fortælling sætter normalitet og afvigelse 

som iagttagelsens ledeforskel, men fordi vi ønsker at finde frem til særlige værdier knyttet til skolevalget, vil 

vi i stedet lade en mere specificeret ledeforskel styre iagttagelsen.  
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Vi forstår normer som vedtagne eller uskrevne regler for adfærd og holdninger. Overordnet mener vi, at der 

i begrebet om normer, altid kan iagttages flere sameksisterende værdier. Værdier er på den måde en under-

kategori til normer, fordi værdier netop kan udtrykke et tilhørsforhold til et fællesskab. Værdier kommuni-

kerer identitet og kulturelt tilhørsforhold. Værdier vil i nærværende afhandling kunne udtrykke dispositioner 

for handling. 

 

I tråd med vores problemfelt, lader vi derfor værdier træde frem, som vores punkt for fortællingernes me-

ningsgrænse. Værdier sætter dermed forskellen mellem tilvalget og fravalget af skoler. En særlig værdi, det 

kunne være undervisningsdifferentiering, kan i en fortælling optræde som enten accepteret og dermed knyt-

tet til tilvalget eller som uaccepteret og dermed knyttet til fravalget. Værdier kommer på den måde også til 

at udtrykke de krav, forældre sætter op i forbindelse med valget om skole.  Vi forstår altså værdi som for-

skellen over acceptabelt/uacceptabelt (Thyssen, Værdiledelse - Om organisationer og etik, 2011, s. 127). Pro-

grammet for at dømme et evt. tilvalg og/ eller et fravalg i fortællingerne vil på den måde altid afhænge af, 

hvornår en fortæller betegner enten acceptabelt eller uacceptabelt som en del af hændelserne i fortællin-

gen.  Ledeforskellen for den narrative strategi er dermed Accepteret ˥ Uaccepteret. 

 

Vi har nu vist hvilke valg, der danner grundlag for vores problem, blik og iagttagelsespunkt. Iagttagelsespunkt 

for analysedel 1 er således forældres fortællinger om skolevalg i Københavns Kommune og vi problematiserer 

hvilke værdier, der knyttes an til, når forældre tilvælger skole. Dermed får vi blik for en værdimæssig marke-

ring i tilvalget og dermed også fravalget. For overhovedet at kunne ordne en mængde indsamlet empirisk 

materiale, er det dog nødvendigt at lave en specificering af, hvordan vi behandler og forstår et narrativ. Vi 

bygger her på Ricæurs filosofi og hans begreber om narrativer hentet fra værket “Tid og fortælling”, på dansk 

ved Peter Kemp (1999).  

 

Tid og fortælling 

 

Ricæurs forståelse af den meningsskabende fortælling er forbindelsen af tid og fortælling, fordi narrativer er 

et vilkår for eksistens og handling i et tidsligt perspektiv. Det er altså en betingelse for den menneskelige 

forståelse, at tiden får sin form i et narrativ (Kemp, 1996, s. 34). Narrativ handlen gengiver verden i en tidslig 

dimension og danner reference mellem tid, erfaring og sprog (Ibid. s. 55). Når der fortælles om livsforløb er 

de elementer vi vælger ud og kæder sammen i en bestemt rækkefølge meningsskabende. Fortællinger skal 
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videre ikke betragtes som lukkede udsagn i Ricæurs optik, men snarere tekster der er åbne for fortolkning og 

for diskussion af mening (Pedersen, 2005: 241). Ricæur arbejder og benytter det tredelte mimesis begreb 

som empirisk redskab til at knytte fortællingers elementer sammen. Tid og handling bliver fortælling i forhol-

det mellem mimesis I og mimesis III, som er konfigurationen i mimesis II. 

 

Herunder udfoldes først Ricæurs forståelse af tidsdimensionerne, og dernæst sammenknytningen med mi-

miesis begrebet, der danner grundlag for konstruktionen af de fortællinger, som vi har indsamlet ved at in-

terviewe københavnske forældre om deres skolevalg (Se bilag 1-21). 

 

Tidsdimensionerne 

 

Ricæur betegner tid som en ydre tid, en indre tid samt historisk tid. Med den historiske tid søger han at skabe 

bro mellem den positivistiske verdensopfattelse, som forstår tiden som noget ydre og den fænomenologiske 

verdensopfattelse, som forstår tiden som noget indre. Det er muligt objektivt at iagttage den historiske tid 

ud fra nogle nedslagspunkter i den ydre tid i form af datoer og årstal. Men samtidig er den historiske tid også 

et fænomen, da den beregnes ud fra en begyndelse, et år 0, som bliver tillagt stor menneskelig betydning 

(Kemp, 1996, s. 22f). I nærværende opgave kan vi på den måde kun forstå de indre forventninger og hold-

ninger til skolesystemet og valget af skole ved også at undersøge den ydre tid, der kan sættes i relation til 

specifikke begivenheder. Nedslagspunkter som reformer og love er f.eks. det, der er med til at opretholde en 

fælles ydre fortælling om grundskolen. Nedslagspunktet for nærværende afhandling bliver det tidspunkt, 

hvor overvejelserne om skoleindskrivningen begynder for den enkelte forældre. For nogle er denne overve-

jelse startet allerede når barnet er født og for andre er det f.eks. en flytning eller en anden specifik hændelse, 

der har sat overvejelserne i gang. Vores nedlagspunkt markerer derfor en indre tid for forældrene, og fortæl-

lingernes ydre tid vil være givet af de nedslagspunkter forældrene i narrativet sætter i forbindelse med deres 

egne overvejelser om skolevalg. Vi har i interviewene opfordret forældrene til selv at udpege og starte for-

tællingerne i et ydre tidsligt nedslagspunkt.  

 

For at beskrive sammenhængen mellem tid og fortælling bruger Ricæur begrebet mimesis, som forsimplet 

kan forstås som efterligning. Ifølge Ricæur består et narrativ af tre mimesisser på en og samme tid og danner 

som helhed en cirkel mellem tid og fortælling (Kemp, 1996: s. 49). Ricæur danner sit tre-delte mimesisbegreb 

ud fra Aristoteles’ Poetik og videreudvikler begrebet i værket Tid og Fortælling (1983). Det Ricæur tilføjer her, 

er netop det tidslige aspekt ved mimesis. Ricæur formulerer selv, hvordan tidsligheden hænger sammen i det 

tre-delte mimesis begreb: “Vi følger altså en præfigureret tids skæbne til en refigureret tid ved en konfigureret 
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tids formidling” (Ricæur, 2002: s. 77). Narrativet har således en konfiguration med to sider: en før- og en 

efter-konfigurering, og det er nødvendigt, at der i konfigureringen er en formidling af begge sider (Ibid. s. 76). 

Alle tre dele af mimesis er tilstede på en gang i fortællingen, og man kan derfor ikke sige, at mimesis I sker 

før mimesis III, eller mimesis II. På den måde er der ikke tale om en lineær forestilling af fortællingens tid. En 

fortælling indeholder derfor elementer fra før-fortællingen, i fortællingen og efter fortællingen, og kun i en 

sammenhæng udgør de helheden af fortællingen og forbindelsen til tid. 

 

I forældrenes fortællinger, om valget af skoletilbud, har tidsligheden den betydning, at forældrene fortæller 

ud fra en bestemt opfattelse af nutiden. Nutiden er koblet til en praktisk erindring af fortiden samt en fore-

stilling om, hvad det er for en fremtid, man bevæger sig imod. Det interessante er, hvordan den faktiske 

handling kan forstås som en udspænding mellem tidsdimensionerne, og hvordan dette kommer til udtryk i 

de enkelte fortællinger (Ricæur, 2002, s. 86). 

 

Vi vil herunder gennemgå mimesis I, II og III og uddybe, hvordan de i samspil med hinanden, danner grund-

laget for den narrative formidling og fortolkning. 

 

Mimesis I 

 

Mimesis I består af fortællingens før-figurering, som kan beskrives som en forud forståelse af den praktiske 

verden eller som den virkelighed, der forudsættes (Kemp, 1996, s. 38). Mimesis I er den forforståelse, de 

begreber og symboler, der er helt nødvendige forudsætninger for at forstå en fortælling.  Uden denne for-

forståelse giver fortællingen simpelthen ikke mening. Der er tale om en narrativ kompetence, der er funderet 

i kulturen. Det handler om de elementer, der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved. Det er i mimesis I, at stoffet 

til intrigen ligger, og praktisk kan der spørges til: hvad forholder teksten sig under alle omstændigheder til? 

(Ricæur, 2002, s. 22).   

 

Dette indebærer, at der forud for fortællingen er et sæt af praktiske begreber, som gør det muligt for os at 

forstå handlingen i fortællingen. Disse begreber omhandler motiver for handling, at der er én der handler ud 

fra disse motiver, og at denne kan holdes ansvarlig for konsekvenser af handlingen. Dette kalder Ricæur for 

den begrebslige kompetence, der gør det muligt at svare på simple spørgsmål om handlingen som ”hvor”, 

”hvem” og ”hvorledes”? (Kemp, 1996, s. 37) For vores fortællinger er det begreber tilknyttet skolevalget, der 

er en nødvendig begrebslig kompetence, f.eks. en indforstået dualitet mellem folke- og privatskoletilbud i 

København.  Det, at vi genkender specifikke handlinger og fortolker disse, forudsætter et praktisk liv, som 
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gør det muligt at afkode tegn, regler, normer og symboler, hvilket også kaldes for den symbolske ressource 

(Ibid.). Når handlingen kan fortælles, er det fordi, den allerede er udtrykt symbolsk i tegn, regler og normer. 

Den symbolske ressource gør det derfor muligt, at sætte en given handling i en sammenhæng, som har be-

tydning for den måde, vi tolker den på (Ricæur, 2002, s. 82). Der er altså tale om et kulturelt bestemt refe-

rencesystem i fortællingens før-figuration, hvorfra handling vurderes som sandsynlig eller ej. “En relativ 

værdi, der fører til at én handling kan vurderes bedre end en anden” (Ibid. s. 84). Det er samtidig fortælleren 

selv og fortællerens persongalleri, der ordnes gennem mimesis I. 

 

Mimesis II 

 

Det er først i mimesis II at selve ”handlingen” i fortællingen kommer til syne, da det er her den bliver konfi-

gureret.  Som beskrevet er det konfigureringens funktion at være formidler mellem erfaringen i mimesis I og 

fortolkningen i mimesis III (Ricæur, 2002, s. 92). Denne formidling foregår både for begivenheder og for tids-

dimensionen fortid, nutid og fremtid. For det første formidles der mellem begivenheder, hvilket vil sige, at 

forskellige faktorer og begivenheder bliver kædet sammen og fortællingen former sig i en helhed. Begiven-

heder bliver altså sat i orden, så de danner en enhed, der fungerer som historiens pointe eller tema og som 

er nødvendig for at forstå historiens forløb fra start til slut (Kemp, 1996, s. 46f). De strukturerende kompo-

nenter, der kan bruges til at fremanalysere begivenhederne er genre, plot, roller og tid (Ricæur, 2002, s. 23).  

 

For det andet sker der en tidsmæssig formidling, som kombinerer en kronologisk tidsdimension med en ikke-

kronologisk tidsdimension. Den kronologiske tidsdimension står for den episodiske forståelse af fortællingen 

og karakteriserer derfor fortællingen, som skabt af begivenheder i en given rækkefølge. Men det er i den 

ikke-kronologiske tidsdimension, at disse begivenheder bliver samlet til en meningsfuld helhed, som gør for-

tællingen forståelig (Ricæur, 2002, s. 93). Det er altså denne dimension, der har en konfigurerende funktion. 

Ricæur beskriver det således: 

 

“At forstå historien er at forstå, hvordan og hvorfor en række episoder har ført til denne kon-

klusion, som langt fra at være forudsigelig til slut må være antagelig, må stemme overens med samlingen af 

episoder” (Ricæur, 2002, s. 94f).  

 

Det er på denne måde fra fortællingens afsluttende konklusion, man kan iagttage og forstå fortællingen som 

en helhed. Og det er herfra der kan analyseres semantisk, fordi det er her begivenhederne peger ud over sig 

selv, som et billede på en livsverden, og meningen først virkelig forstås. Konfigurationen er kreativ åben, da 
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den udtrykker et forhold og samspil mellem begivenhedernes brud og reparation. Det kræver altså et sæt af 

narrative kompetencer (mimesis I) at udtrykke en konfigurering (Ricæur, 2002, s. 23). Herfra bevæges for-

tællingen langsom fra konfigurationen til ny-figurationen. 

 

Mimesis III 

 

I mimesis III sker der en ny-figurering af fortællingen. Dette betyder, at fortællingen må modtages og repro-

duceres eller genfortælles i en ny konfiguration. Der er således et skæringspunkt mellem tekstens eller for-

tællingens verden og læserens/lytterens verden (Ricæur, 2002, s. 100). Det, at følge en historie, er at aktua-

lisere den (Ibid. s. 107). Det er således læseren, der gennem handlingen af læse, påtager sig at komme fra 

mimesis I til mimesis III gennem mimesis II. “Læseren er den operatør par excellence, der gennem sin handlen 

handlingen at læse påtager sig forløbets enhed fra mimesis I til mimesis III gennem mimesis II” (Ibid. s. 77). 

Det er her teksten fortolkes og ny-konfigurationens betydning gør fortællingen dynamisk, idet genfortællin-

gen altid skabes i en historisk samtid. Her viser tidsdimensionernes betydning sig, da læseren i ny-figurerin-

gens fortolkningsproces sammenholder mimesis I og mimesis II med henblik på at give teksten mening i en 

samtidig kontekst i mimesis III (Ibid. s. 23). Der skabes herigennem bro mellem indre og ydre tid i sammen-

smeltningen til historisk tid. 

 

Forholdet mellem tid og fortælling bliver altså det, der giver adgang til at konstruere et narrativ. Baggrunden 

for at vælge begrebet om den trefoldige mimesis som udgangspunktet for behandling og analyse af fortæl-

linger i den narrative analysestrategi er at: “Den trefoldige mimesis skal ses som et epistemologisk redskab til 

at forstå menneskets umiddelbare handlingsliv [...] Der findes en før-tekstuel virkelighed af konkret handling, 

som tolkes af den kreative forfatter, der re-konstruerer denne virkelighed som tekst” (Ricæur, 2002, s. 22). 

Mimesis begrebet giver os derfor både en indgang ind i fortællingernes konstruktion og samtidig åbnes mu-

ligheden for fortolkning og analyse af fortællingerne. 
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Indsamling af narrativer 

 

Vi har valgt at iagttage grundskoleområdet med forældrene som fortællere, for at finde ud af hvilke værdier 

forskellige forældre knytter til valget af skole. I valget af fortællere ligger der også en empirisk afgrænsning, 

som har betydning for hvilke konkrete forældre, vi har valgt at iagttage og hvorfor. Dette vil blive uddybet 

herunder. 

 

Vi har valgt at interviewe forældre fra flere forskellige skoletilbud i Københavns Kommune. Det har således 

både været forældre, som har børn på alternative skoletilbud og forældre med børn på folkeskoler, der har 

været vores informanter. Undersøgelsen repræsenterer også forældre, som har flyttet deres barn fra et of-

fentligt skoletilbud til et privat og omvendt. Vi har valgt København som geografisk afgrænsning, da der i 

dette område er en stor opblomstring af private tilbud inden for skoleområdet. Samtidig synes der også at 

være en stor differentiering i skoletilbuddene lige netop her.  

 

Vi har fundet vores informanter ved at sende forespørgsler til forskellige skoler og hvis muligt også til en 

repræsentant fra skolens bestyrelse. Ud fra disse mails er vi således blevet sat i kontakt med interesserede 

forældre ved f.eks. at blive nævnt i et nyhedsbrev, på skolens Facebookside eller via forældreintranettet. Vi 

har herefter ladet det være op til forældrene selv at kontakte os, hvis de har været interesserede i at deltage 

i undersøgelsen. Nogle forespørgsler har vi fået rigtig mange henvendelser på, og i disse tilfælde har vi været 

nødt til at begrænse os, så vi kun har haft max 5 informanter fra den samme skole. I de tilfælde har vi valgt 

de forældre, der har henvendt sig først. Vi har også i mindre grad anvendt det, man kan kalde sneboldeffek-

ten, hvor informanter har sat os i kontakt med andre informanter. Derudover har vi også trukket på vores 

eget netværk af bekendte og kollegaer. Vi er opmærksomme på, at denne udvælgelse af informanter ikke 

giver noget repræsentativt resultat for undersøgelsen. Det er dog heller ikke en repræsentativ udvælgelse, 

der har været udgangspunktet for denne undersøgelse. I stedet er det i vores tilfælde relevant at gøre det 

muligt at finde en bred variation af fortællinger. Derfor har vi i udvælgelsen af informanter gået efter varia-

tion i fortællingerne frem for repræsentation hos informanterne. Variationen i fortællingerne har vi forsøgt 

at sikre ved at interviewe forældre der fordeler sig på 10 tilfældigt udvalgte københavnske skoler.  

 

Måden vi har udvalgt informanter på har dog også betydet, at vi kun har fået fortællinger fra forældre, som 

af den ene eller anden grund har haft noget på hjerte om skolevalg. Vi er derfor også opmærksomme på, at 

en stor andel forældre langt fra ville have ligeså mange meninger og holdninger til lige netop dette valg. Det 

er derfor en bestemt type forældre, der er blevet vores medfortællere, og det har været nødvendigt for os, 
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at kunne se igennem de eventuelle motiver, der har været bag deres deltagelse, for at kunne holde fokus på 

problemstillingen. Nogle har f.eks. ønsket at kritisere en bestemt skole eller skoleleder, mens andre har haft 

behov for at gøre reklame for lige præcis deres barns skole. I de endelige fortællinger har vi forsøgt at sortere 

disse motiver fra, men har taget det med i de tilfælde, det har været af betydning for fortællingen om valget.  



25 
 

Interviewteknik 

 

Indsamlingen af fortællinger gennem interviews er mulig, da fortællinger ofte dukker op spontant, fordi de 

er helt naturlige sproglige former, som vi alle søger at udtrykke mening igennem. Fortællinger opstår i inter-

viewsituationen som naturlige svar, hvis der spørges ind til dem via åbne spørgsmål. Det handler i interviews 

med fokus på fortællinger om at betone det tidslige, det sociale og betydningsstrukturerne i interviewet 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 173). Samtidig kan intervieweren sagtens hjælpe fortælleren på vej. Ved at 

spørge direkte ind til en historie kan interviewpersonen strukturere hændelser, så de fremstår som sammen-

hængende fortællinger (Ibid. s. 175). Derfor har vi i alle de udførte interviews spurgt ind til den konkrete 

episode, hvor beslutningen om skolevalget er foregået, ved at stille følgende meget åbne spørgsmål: 

 

Vil du fortælle om dine overvejelser da du/I skulle vælge skole til dit/jeres barn?  

 

Dette spørgsmål forholder sig til selve handlingen på et bestemt tidspunkt. Fra det tidspunkt den narrative 

interviewer har bedt om en fortælling, er det interviewerens opgave at forholde sig lyttende, afholde sig fra 

afbrydelser og kun stille opklarende spørgsmål, såfremt interviewpersonen ikke kan komme videre i sin hi-

storie. Med baggrund i den narrative teori hjælper vi som interviewer til at udvikle temporale forløb, optegne 

konflikter og løsninger ved at bringe fortællerne tilbage til knudepunkter i fortællingen, samt tegne forskelle 

som helte og modstandere op og på den måde bibeholde en fortællingsstruktur til interviewsituationen 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 175). 

 

Interviewets åbningsspørgsmål tager udgangspunkt i ét bestemt handleforløb og dermed en episode, der har 

betydning for fortælleren.  Dette giver mulighed for at få et indblik i fortællerens indre tidsperspektiv, hvor 

fortælleren sætter den ydre tid i relation til én konkret episode; da jeg skulle vælge skole til mit barn og det 

indre tidsperspektiv, som ikke nødvendigvis er givet af præcis den episodiske ramme at melde sit barn ind i 

en skole (Ibid. s. 176). 

 

Det er altså disse principper, vi har forsøgt at holde os for øje i interviewsituationen, for at holde fokus på 

fortællingen om valget af skole og for at sikre, at de vigtigste pointer i fortællingen er blevet uddybet. 
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Forholdet mellem fortæller og fortælling 

 

Der er hos Ricæur særlige distancerings-træk mellem fortæller og fortælling, mellem det talte og talen og 

mellem sætningsfragmenter og værker. For Ricæur bliver talehandling først mulig at fortolke meningsfuldt i 

værket. Det betyder, at der er en distancering fra det talte og talen. Et værk kan karakteriseres ved tre be-

standdele: 1. værket er længere end sætningerne og mening iagttages som helhed, 2. værket har en litterær 

genre, 3. den unikke konfiguration af en fortælling betyder, at individer har givet det en særlig stil (Ricæur, 

2002, s. 38). 

 

Herunder vil vi illustrere, hvordan vi er kommet fra de udtalte ord i interviewet til værket, som er fortællingen 

om valget, der fremstår som en helhed. De begivenheder, der har ført til valget af skole, kan forstås som 

grænsen for mening i den konkrete fortælling. Denne meningsgrænse betyder også, at der skabes en horisont 

mellem værket og modtageren og der i mødet mellem disse to horisonter opstår et samarbejde om fortolk-

ningen af værket. Denne samarbejdsproces har vi gennemgået to gange. Første gang har vi mødt “værket” i 

interviewsituationen, hvor forældrene mundtligt har overleveret deres fortællinger. Anden gang vi har mødt 

værket, er i vores iagttagelse af fortællingerne med henblik på at anvende dem som grundlag for en analyse 

af forældres skolevalg. Vi betragter processen som et samarbejde mellem os og forældrene, og dette er der 

kommet 21 fortællinger om skolevalg i Københavns Kommune ud af. Vi vil senere komme nærmere ind på, 

hvordan vi praktisk er gået gennem denne proces med at fremskrive narrativer.  
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Muligheder og Begrænsninger  

 

Vi kan med begrebet om den meningsskabende fortælling undersøge hvorledes der tilskrives mening 

til handlingen at vælge skole. Vi får mulighed for at iagttage hvilke værdier, der markeres i dette valg, ved at 

iagttage fortællingerne som enkeltstående helheder, der hver især markerer hændelser og episoder som 

værende enten acceptabel eller uacceptabel. Vi kan med det narrative udgangspunkt vise, hvordan fortæl-

linger kan være med til at skabe mening om et valg ved at udpege paradokser mellem tale og handling i 

fortællingen. 

 

Derudover giver den narrative analysestrategi os også redskaberne til at gå systematisk til empirien med 

begrebet om den trefoldige mimesis. Dette giver os mulighed for at fremskrive fortællinger. Samtidig bliver 

det også muligt at sammenligne alle fortællingerne med hinanden, udpege ligheder og forskelle i fortællin-

gerne, for på den baggrund at lave en inddeling og kategorisering af et ellers stort datamateriale. 

 

Vi ser dog også nogle begrænsninger ved denne analysestrategi i forhold til fyldestgørende at kunne svare 

på problemformuleringen for nærværende speciale. Det er således svært at sige noget om vores problem-

stilling i et bredere samfunds- og ledelsesperspektiv, da Analysedel 1´s resultater, vil befinde sig på et indi-

vidniveau. Derfor vil vi træde et skridt tilbage og iagttage konklusionerne på ny. Ved at inddrage det system-

teoretiske perspektiv på de polerede fortællinger får vi mulighed for at uddybe og analysere de fremtræ-

dende paradokser yderligere, men på et niveau hvor kommunikationen er sat i fokus. Dette betyder, at vi 

ikke kun kan sige noget om forældrene og deres valg af skole, men også hvordan valget kan sættes i relation 

til andre systemer. Derfor vil vi udbygge analysestrategien med et systemteoretisk perspektiv og dermed 

iagttage skolevalget som kommunikation.  
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DEL 2 Den systemteoretiske analysestrategi  

 

Vi har valgt at lægge dette analysestrategiske lag, for at kunne svare på anden del af problemformuleringen, 

som er fremhævet herunder: 

 

Hvordan tager forældre et valg om “den rigtige” skole til deres barn, hvilke paradokser afsætter dette valg 

og hvordan sætter det folkeskolen som organisation på spil? 

 

Det er stadig valget af skole, der er den overordnede problemstilling for denne del af analysestrategien, men 

det vil være den første analyses konklusioner, der danner iagttagelsespunktet for analysen. Ved at genstands-

gøre vores egne iagttagelser får vi mulighed for at få øje på forskelle, der dukker op i fortællingerne og hvor-

dan disse former sig som begreber, der tilskriver mening til valget. Således går vi væk fra at behandle mening 

om valget som værdier, og i stedet iagttager vi mening som semantiske strukturer i kommunikationen. Dette 

fører os frem til, hvorledes paradokser løses kommunikativt, samt hvordan disse løsninger skaber nye pro-

blemstillinger for forskellige systemer.   

 

Kommunikation der kommunikerer 

 

I dette afsnit vil vi konditionere og operationalisere de begreber og ledeforskelle, der vil blive anvendt i Ana-

lysedel 2, hvor det er Luhmanns systemteori, der vil danne rammen for analyse. Med det narrative som teo-

retisk ramme, fik vi mulighed for at undersøge udsagn som helheder, der gjorde det muligt at fortolke og 

sammenligne enkelte individers intentioner og handling som særlige meningstilskrivninger til skolevalget. 

Dette står i modsætning til systemteoriens reducering af individer til kommunikative konstruktioner. Med 

systemteoriens begrebsapparat får vi i stedet mulighed for at stille skarpt på kommunikation. I stedet for et 

blik for intention og handling stiller vi her skarpt på kompleksiteten af de kommunikative mulighedsrum i 

valget om skole. 

 

For Luhmann består samfundet af systemer. Disse systemer består ikke af handlinger eller individer men af 

kommunikation, der bygger på kommunikation. Det er således systeminterne kommunikative processer, der 

producerer de elementer, der udgør et system (Luhmann, 2000, s. 179). Luhmann skelner dog imellem sociale 

systemer og psykiske systemer. Psykiske systemer består af bevidstheds-sammenhænge. Sociale systemer 

består derimod af kommunikation. Sociale og psykiske systemer er gensidigt afhængige af hinanden som 
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hinandens omverden, da psykiske systemer ikke kan bestå uden samfundet, de sociale systemer, ikke bestå 

uden de psykiske systemer (Luhmann, 2000, s. 98). Et system er på den måde selvreferentielt og operativt 

lukket for dets omverden. 

 

Det er med dette teoretisk udgangspunkt, vi vil svare på hvilke paradokser skolevalget sætter og hvordan de 

løses kommunikativt gennem forskellige strategier eller teknikker for afparadoksering. Først vil vi dog gå lidt 

dybere ind i Luhmanns teoretiske begrebsapparat.  

 

Uddannelsessystemet som funktionssystem 

 

Luhmann opfatter det moderne samfund som funktionelt differentieret. Dette vil sige, at samfundet ikke skal 

ses som delt i lag eller med et bestemt centrum, men i stedet er samfundet over tid blevet uddifferentieret i 

en række funktionssystemer. Her kan som eksempel nævnes politik, ret, kunst, økonomi og uddannelse. Disse 

systemer fungerer ved siden af hinanden og har hver deres funktion i samfundet (Thyssen, 1997, s. 35). Funk-

tionssystemerne er kendetegnet ved at iagttage verden ud fra én specifik binær kode. Verden kløves således 

i to og kan kun forstås ud fra denne kode. Derudover benytter hvert funktionssystem sig af et symbolsk ge-

neraliseret medie i deres kommunikation. Som eksempel kan det økonomiske system kun kommunikere gen-

nem mediet penge ud fra koden have/ikke have (Luhmann, 2000). 

 

Når vi iagttager vores empiri, befinder kommunikation om skolevalget sig naturligt inden for det funktions-

system, Luhmann betegner som uddannelsessystemet. Fordi vi netop iagttager tilvalg af skole som det, der 

muliggør en opretholdelse af forskellige skoletilbud, vil kommunikationen om valget altid referere til uddan-

nelsessystemets systemreference.  Det er derfor relevant at gå lidt mere ind i dette specifikke funktionssy-

stem.  

 

Uddannelsessystemets kommunikation bestemmes ud fra en binær kode om god og dårlig læring. Forskels-

sætningen god/dårlig læring er knyttet til det symbolsk generaliserede medie barnet. Når barnet som medie 

er symbolsk generaliseret betyder det, at barnet er symbol for noget, der er ufærdigt. Noget der stadig kan 

formes og dannes (Luhmann, 2006, s. 114ff). Det er således forskellen mellem god og dårlig læring, der har 

betydning for om systemet kan leve op til sin primære funktion i samfundet, som er at opdrage og uddanne 

“barnet” til at socialisere sig ind i det samfund, det er en del af (Ibid.).  Luhmann mener, at det er særlige 

krav, der danner baggrund for uddannelsessystemets uddifferentiering. Særlige krav til uddannelse bestemt 

af allerede forudsatte forandringer i samfundet og ikke omvendt (Ibid. s. 135). På den måde stilles der krav 
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til uddannelse fra både markedet og økonomi samt fra politisk side, og det er disse irritationer, der tvinger 

kommunikationen frem i systemet, og er forudsætning for systemets egen opretholdelse. Luhmann under-

streger, at uddannelsessystemet særligt er tematisk underlagt den videnskabelige kode sand/usand og orga-

nisatorisk det politiske systems kode som handler om magt/ikke magt (Luhmann, 2006, s. 138). 

 

Analysestrategisk betyder dette, at den kommunikation vi kan iagttage på den ene eller den anden måde 

altid knytter sig til uddannelsessystemets binære kode god/dårlig læring. Samtidig betyder det, at vi vil kunne 

betegne kommunikationen om skolevalg som særlige krav til uddannelse, der er forudsat forandringer i sam-

fundet. 

 

Begreb og modbegreb 

 

Når vi i den narrative analysestrategi har iagttaget, hvordan forældrene fortæller om skolevalg, har vi lavet 

en iagttagelse, af forældrenes iagttagelse af valget, det vi kalder en iagttagelse af anden orden. I en anden 

ordens iagttagelse er det muligt at iagttage den oprindelige iagttagelses blinde plet, da man i kommunikati-

onen kan iagttage hvilken forskel, der kommunikeres i. Dette vil sige, at man kan iagttage, hvad der står på 

den umarkerede side af iagttagelsens markering. Enhver iagttagelse kan på denne måde gøres til genstand 

for yderligere iagttagelse, og i afhandlingens analysedel 2 vil vi netop gøre vores egne iagttagelser fra den 

første analyse til genstand for iagttagelse. Vi vil altså iagttage, iagttagelserne af analysedel 1 som en ny iagt-

tagelse og kommer herved på et 3. ordens iagttagelsesniveau.  

 

Med iagttagelse på 2. og 3. orden bliver det muligt at få øje på en flerhed af forskelle i kommunikationen 

omkring skolevalg. Måden vi vil iagttage på 3. orden er ved at iagttage den narrative analyses resultater som 

en afgrænset semantik. Når vi kan anvende konklusionerne som en semantik, er det fordi vi vil iagttage hvilke 

strukturer i kommunikationen, der indfanger mening i forskellen begreb / modbegreb. Semantik begrebet 

bygger vi på en sondring mellem mening og kondenseret mening (Harste & Knudsen, 2014: 49). Denne af-

grænsning kræver en forklaring på, hvordan begrebet mening skal forstås systemteoretisk, og hvordan vi vil 

anvende begrebet i forhold til semantik. Ligesom Ricæur trækker Luhmann på fænomenologien i sit begreb 

om mening: 

 

“Fænomenet mening forekommer i form af et overskud af henvisninger til yderligere mulighe-

der for oplevelse og handling. Noget står i fokus, i intentionens centrum, og andet antydes marginalt som 

horisont for en fortsættelse af oplevelsens og handlingens og-så-videre” (Luhmann, 2000, s. 99).  
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Når vi taler om mening i forhold til Luhmann, er det altid en aktualiseret mening, som har en horisont af 

andre mulige aktualiseringer. Derfor er meningens form også enheden af forskellen mellem aktuelt og po-

tentielt. Noget bliver markeret som aktuelt på et givent tidspunkt, men aktualiseringen sker altid ud fra en 

horisont af potentielle aktualiseringer (Andersen N. Å., 2014, s. 48). Mening forsvinder dog straks efter den 

er aktualiseret, og kan derfor aldrig fikseres. Det er derimod drivkraften for kommunikationen, da den tvinger 

til selektion, fordi det potentielle altid kan aktualiseres på ny. Modsat mening danner kommunikation struk-

turer, hvilket er det der kondenserer mening i former, som ikke er bundet til aktualiseringens øjeblikkelige 

situation. Når vi taler om kondenseret mening, betyder det, at meningen kan iagttages fanget i en eller flere 

former, der så står til rådighed for kommunikationen. Semantik kan derfor defineres som: “Beholdningen af 

generaliserede former for forskelle (f.eks. begreber, ideer, billeder og symboler), som kan blive brugt i selek-

tionen af mening i kommunikationssystemerne” (Ibid. s. 51). 

 

Luhmann skelner på denne måde mellem semantik og system, da det er semantikken, der stiller særlige 

strukturer af mening til rådighed for systemer. Samtidig er semantikker det, der bevarer et samfunds me-

ningsfulde former (Ibid. s. 54). Der findes tre former for mening, også kaldet meningsdimensioner. Menings-

dimensionerne differentierer meningens forskel aktuelt/potentielt, hvilket betyder, at mening har mening i 

forskellige differencer. Luhmann karakteriserer meningsdimensioner som sagsdimensionen, socialdimensio-

nen og tidsdimensionen (Luhmann, 2000, s. 115).  

 

Sagsdimensionen slår temaet an i kommunikationen og er struktureret i ting som enheden af forskellen Dette 

˥ Alt andet. Socialdimensionen er spændingen imellem dét der accepteres og det der ikke accepteres som en 

selv, i kommunikation. Socialdimensionen er dermed også spændingen imellem ’alter’ og ’ego’, og er enhe-

den af forskellen Dem ˥ Os. Tidsdimensionen er spændingen mellem det, der har været, og det fremtidige, 

og derfor er nutiden enheden af forskellen Fremtid ˥ Fortid. Tidssemantikker handler dermed om horisonter 

af forventninger og rum af erfaringer og enhver nutid er altid spændinger derimellem (Andersen N. Å., 2014, 

s. 54). Det er altid muligt at iagttage alle dimensionerne i en semantik. Social og tidsdimensionen skal altid 

forstås som begreb/modbegrebsrelationer, fordi det netop handler om spændingerne imellem dimensio-

nerne. Et vigtigt greb og punkt for opmærksomhed i analysen er, om forskellene genindtræder i sig selv. Som 

eksempel vil der i forhold til tidsdimensionen kunne iagttages formen fremtidens fremtid, eller fortidens 

fremtid osv. I en semantisk analyse er det derfor vigtigt at have øje for re-entrys (ibid 56). Når der foretages 

et re-entry, betyder det, at en forskel kopieres og genindføres i sig selv og på den måde bliver forskellen en 
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del af sin egen helhed. Når forskellens forskel hermed bliver opblødt, kan de to forskelle iagttages som iden-

tiske og forskellige på samme tid, hvilket er paradoksalt (Ibid. s. 57). Et re-entry kan illustreres på denne 

måde: 

 

 

 

For nærværende afhandling giver forældrenes fortællinger kun form og mening til skolevalget på et givent 

tidspunkt. Vi afholder os her fra at sætte denne form i forhold til en historisk kontekst. Vores ambition er i 

stedet, at indfange og beskrive øjebliksbilleder af meningstilskrivningen til skolevalget. Når vi iagttager me-

ning semantisk, fanget i former, giver det os mulighed for at opstille kommunikationen i forskelle, som tager 

form som begreber. Vi vil her fastslå et begreb ved at stille det op mod dets modbegreb (Andersen N. Å., 

2014, s. 50f). De begreber vi arbejder med, er ikke generaliserede former for forskelle, i Luhmannsk forstand, 

men er former under tilblivelse. Kondenseringen af begreberne er ikke tilendebragte og begreberne vil derfor 

ikke være entydigt definerbare (Ibid. s. 59).  

 

For at danne et semantisk og systemteoretisk iagttagelsespunkt vil vi starte med at vise, hvordan meningstil-

skrivningen til valg af skole, kan iagttages som Begreb ˥ Modbegreb, som vil være vores iagttagelsesledende 

forskel for den første del af Analysedel 2. På den måde får vi øje på, hvordan mening er kondenseret i aktuelle 

former om forældres skolevalg i København. Idet vi kun har skolevalget som omdrejningspunkt for hele iagt-

tagelsen er vi derfor også godt klar over at genstandsgørelsen af valget begrænser vores semantik. Pointen 

er, at vi får mulighed for at kigge på en semantisk afgrænset mening, der knytter sig til skolevalg. Semantikken 

stiller kommunikation til rådighed for en videre systemteoretisk analyse. Det skal senere give os mulighed 

for at vise kommunikationens paradokser og særlige afparadokseringsstrategier. 
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Afparadokseringsstrategier 

 

Med et paradoks mener Luhmann en grundlæggende uafgørbarhed og et paradoks kan derfor beskrives som 

en umulighed. Alle iagttagelser er paradoksalt funderede, da de på en og samme tid sætter en forskel uden 

at kunne se denne forskel (Andersen, 1999 s.114). Der er tale om en særlig form for paradoks, når kommu-

nikationen fordrer at markere begge sidder af en forskel på samme tid, hvilket kan beskrives som et re-entry 

(Kneer & Nassehi, 1997, s. 110).  Når re-entrys etablerer paradokser i kommunikationen betyder det, at mu-

ligheden for bestemmelighed forsvinder og derved også “[...] evnen til tilslutning for yderligere opperationer” 

(Luhmann, 2000, s. 71). Man kunne fristes til at lave den slutning, at paradokser af denne grund umuliggør 

en videre kommunikation, men dette er ikke tilfældet. Ifølge Luhmann er det nemlig muligt at sikre kommu-

nikationens tilslutningsmulighed ved at foretage en afparadoksering af paradokset. 

 

En strategi for at afparadoksere paradokset er at skjule det og simpelthen vælge blot at markere den ene 

side af forskellen i kommunikationen. På denne måde umuliggør paradokset ikke kommunikation, men er 

faktisk det, der driver kommunikationen frem, ved at tilbyde denne mulighed for at afparadoksere ved at 

gemme paradokset væk. Det er denne måde paradokser afparadokseres i en 1. ordens iagttagelse (Kneer & 

Nassehi, 1997, s. 111). Hvordan det rent praktisk bliver gjort er et empirisk spørgsmål, og det er fordi vi iagt-

tager på 2. orden, at vi kan få øje på, hvilke konkrete afparadokseringsstragier forældrene anvender i deres 

kommunikation om skolevalg.  

 

Teubner’s afparadokseringsstrategi 

Det er dog ikke altid produktivt kun at iagttage, hvordan et paradoks bliver afparadokseret ved at blive skjult. 

Derfor vil vi her inddrage Teubners begreb om hybriden som afparadokseringsstrategi. Teubner tager ud-

gangspunkt i systemteorien og forstår, som Luhmann, paradokser som umuligheder i kommunikation, men 

han bidrager med en anderledes produktiv måde at behandle paradokset på. I stedet for at skjule paradokset 

mener han, at det kan trækkes i forgrunden og anvendes refleksivt i kommunikationen (Teubner, Double 

Bind: Hybrid Arrangements as De-paradoxifiers, 1996, s. 59). Hybrider er ifølge Teubner resultatet af, at det 

i et moderne samfund er nødvendigt at kunne omgås modsatrettede krav i kommunikationen (Ibid s. 61). 

Den måde hybriden afparadokserer disse modsatrettede krav er, at kommunikere modsætningerne samtidig 

ved at kunne oscillere mellem et begreb og dens modbegreb. Dette kalder Teubner for dobbelte attributioner 

og kan illustreres på samme måde som et re-entry (Ibid s. 62). Forskellen mellem Luhmann og Teubners 

forståelse af re-entryet er, at hos Teubner forbliver forskellen intakt, trods det at der kommunikeres på begge 
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sider af forskellen. Luhmann ville sige, at forskellen opløses såfremt både den markerede og umarkerede side 

markeres i kommunikationen, og derfor må dette skjules (Andersen N. Å., 1999, s. 110). Teubner beskriver 

med følgende citat, hvordan forholdet mellem paradoks, re-entry og oscilleringen i re-entryet kan udgøre en 

afparadoksering. Beskrivelsen er lavet ud fra et eksempel, hvor de modsatrettede krav handler om at skulle 

samarbejde og konkurrere på samme tid:  

 

In my perspective of deparadoxification, I would stress the aspect of "re-entry" as against a 

mere mix of cooperation and competition. A mere blending of competitive and cooperative aspects would not 

be a way out of the oscillations of the paradox. Re-entry, however, is not a blending of the two sides of a 

distinction (Spencer-Brown [1972]). It means the strict maintenance of the distinction between contract and 

organization, but the re-immersion of the distinction into one of its two sides (Teubner, Double Bind: Hybrid 

Arrangements as De-paradoxifiers, 1996, s. 61).  

 

Teubner beskriver herover, hvordan det er muligt for os at få øje på en afparadokseringsstrategi, hvor foræl-

drene ikke forsøger at skjule paradokset i kommunikationen. I stedet kan vi få øje på, hvordan nogle forældre 

sætter paradokset i forgrunden og anvender det refleksivt i deres valg af skole.  Det betyder, at nogle foræl-

dre anvender dobbelte attributioner, når de i deres kommunikation omkring skolevalg er refleksive omkring 

modsatrettede krav.  En refleksiv forælder anvender et re-entry som et udgangspunkt for valget af skole, og 

derved anvender de det vi vil kalde for en hybrid afparadokseringsstrategi.  

 

Problem og Løsning 

 

For at komme et skridt videre i den systemteoretiske analyse vil vi iagttage afparadokseringsstrategierne som 

forskellige løsninger på det samme problem omkring skolevalg. Dette kaldes i systemteorien for ækvivalente 

løsninger og knytter sig til den funktionelle analyse, der:   

 

“[...] anvender relationer med det formål at forstå det eksisterende som kontingent og det forskellig-

artede som sammenligneligt. Den relaterer det givne, det være sig tilstande eller hændelser, til perspektiver 

på problemer, og søger at gøre det forståeligt, at problemer kan løses på såvel en som på en anden måde” 

(Luhmann, 2000, s. 91). 
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Funktion defineres her som enheden af forskellen mellem et problem og dets ækvivalente løsninger. Et pro-

blem vil derfor aldrig kunne iagttages alene, da det kun kan iagttages i sammenhold med dets løsninger 

(Knudsen M. , 2014, s. 21). For at iagttage problemet og dets ækvivalente løsninger bliver vores iagttagelses-

ledende forskel Problem ˥ Løsning. Løsning og problem skal her ikke forstås og kobles kausalt til hinanden. 

“Problemer er ikke årsager og løsninger er ikke virkninger” (Ibid. s. 23). Det er et sted for fortolkning. Det 

handler om at sammenligne forskellige løsninger, der relaterer sig til samme problem, hvilket netop er be-

tydningen af ækvivalente løsninger. Hermed åbnes et begrænset område for sammenligning, og sammenlig-

ningen af forskellige mulige løsninger på samme problem bliver omdrejningspunkt og gevinsten for den sidste 

del af analysen. Analyser gør sig ofte blinde for, at løsninger hænger uløseligt sammen med problemer og at 

kompleksitet ikke bare er reducerbart, men også tiltagende for hver løsningsmodel et problem iagttages 

med. 

 

Ækvivalens relaterer sig til begrebet om kompleksitet: “Kompleksitet betyder, at ikke alle muligheder i verden 

kan realiseres” (Knudsen M. , 2014, s. 24).  Fremtiden er altid usikker, og det ville være umuligt at kommuni-

kere, hvis man skulle tage højde for alle muligheder, der er for hver kommunikation. Vi har indledningsvist 

iagttaget kompleksiteten, som paradokset i at vælge den rigtige grundskole, der bunder i, at der er opstået 

mange forskellige løsninger på problemet om det rigtige skolevalg. Ved at undersøge løsningerne, som i vores 

tilfælde bliver tilvalget, reduceres kompleksiteten, og vi kan herfra få øje på nye problemer og eventuelle 

løsninger. 

 

Komplekse problemer er paradoksale problemer, som ikke forsvinder når de møder en løsning. I stedet af-

sættes et nyt problem, som igen kan have ækvivalente løsninger. Vi har derfor ikke blot blik for, hvordan 

forskellige problemer kan løses, men hvordan der danner sig problem/løsnings konfigurationer.  

 

I ovenstående har vi slået fast, at vi i Analysedel 2 vil skifte iagttagelsespunkt. Vi vil således genstandsgøre 

vores iagttagelser fra Analysedel 1 som punktet, hvorfra vi vil iagttage med de konkrete systemteoretiske 

begreber, vi har konditioneret og operationaliseret herover. Dette gør vi ved at bearbejde vores empiriske 

resultater med ledeforskellen Begreb ˥  Modbegreb, for at få øje på, hvordan mening kommunikativt er blevet 

kondenseret omkring de værdier, vi har iagttaget i den første analyse. På den måde får vi øje på, hvordan 

mening er kondenseret om forældres skolevalg i København. Vi får på den måde mulighed for at fremskrive 

kommunikationens paradokser samt afparadokseringsstrategier. Det sætter forskellige løsninger til proble-
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met om valget af skole.  Vi kan herefter problematisere, hvordan løsningerne kommer til syne som nye pro-

blemer i kommunikationen om skolevalg. Dette gør vi ved at iagttage gennem ledeforskellen Problem ˥ Løs-

ning. Med denne ledeforskel får vi blik for, at der findes en flerhed af løsninger til det samme problem, men 

også at disse løsninger genererer nye problemer, der atter kræver løsninger.  

 

Figuren herunder opsummerer analysestrategiens opbygning og viser sammenhængen mellem de forskellige 

analyseniveauer og arbejdsspørgsmål.  
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Kapitel 3: Behandling af Interview - Fra fortæller til fortælling 

 

Det indsamlede datamateriale består af 21 interviews med forældre til børn i forskellige skoletilbud i Køben-

havn. Interviewene varede mellem 15 og 35 minutter. Vi valgte at transskribere alle interviews så ordret som 

muligt og har medtaget tøveord som æh og øh, der kan være et tegn på, at fortælleren leder efter ordene, 

og som derfor kan have betydning for den meningsskabelse vi efterfølgende har kunnet iagttage, når vi se-

nere har udledt narrativer fra de mundtlige interviews. Vi har ligeledes markeret intens sprogbrug og ord 

med særligt tryk ved at bruge store bogstaver eller fed skrifttype af samme årsag. Syntaktiske markører i et 

nedskrivningssystem er en måde hvorpå det talte ord, mimik og bevægelser kan nedfældes skriftligt (Ricæur, 

2002, s. 38). 

 

Vi har henholdsvis afholdt 10 og 11 interviews hver og vi har valgt at transskribere hinandens interviews, for 

begge at være fuldt ud fortrolige med datamaterialet. Efterfølgende har vi fremskrevet narrativer i de inter-

views, vi selv har afholdt. I det nedenstående vil det blive beskrevet, hvordan vi har fremskrevet narrativerne 

i henhold til den trefoldige mimesis proces, og hvordan vi er gået fra fortæller til fortælling. 

 

Når vores informanter er begyndt at tale, er en fortælling om skolevalget allerede begyndt at tage form, ved 

at vi lyttende har modtaget den. Forældrene har været i stand til at formulere en fortælling om valget af 

skole, da de er i besiddelse af det Ricæur kalder for den narrative kompetence. Denne kompetence betyder, 

at forældrene kan “(...) formulere narrative sætninger. De referer sig hver for sig til mindst to tidsligt adskilte 

hændelser, selvom de kun taler om den ene af dem” (Kemp, 1996, s. 41). I og med at vi har bedt forældrene 

om at fortælle os en fortælling, forbinder de hændelsen (valget af skole) med andre hændelser og referer 

også den fortalte tid til andre tider. Den narrative forståelse er en primær forståelse for os og fortælleren.   

 

Det er fortælleren, der starter konfigureringen og os, der fuldbyrder den ved at modtage fortællingen. Ved 

at transskribere det talte ord laver vi en adskillelse af det talte fra det skriftlige, som vi kan bruge, til at give 

form til en ny fortælling. Vi er på den måde gået fra at lytte til en mundtlig fortælling og derved fuldbyrde 

den, ved at fremskrive en ny fortælling. Denne fortælling har en anden skaber end den oprindelige - nemlig 

os som forskere. Når det er muligt for os at konfigurere fortællingen, er det fordi, at også vi er i besiddelse af 

en narrativ kompetence, som gør det muligt for os at ordne og skabe sammenhæng mellem de strukture-

rende komponenter, symbolske ressourcer og begrebslige kompetencer. Vi har med mimesis begreberne 

været i stand til at indsætte forældrenes fortællende sætninger i en tekst, der er mere end summen af de 

narrative sætninger. 
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Den første overlevering af forældrenes fortællinger, er foregået i interviewsituationen, hvor vi har siddet 

ansigt til ansigt og lyttet til en fortælling om skolevalg. Denne mundtlige fortælling er således også vores 

iagttagelse af 1. orden. Transskriberingen og den efterfølgende databehandling gør det muligt for os at træde 

et skridt tilbage og lave en iagttagelse af anden orden ved at iagttage forældrenes iagttagelser.  

 

Både i interviewsituationen og i fremskrivningen af narrativerne er den før-narrative erfaring i form af sym-

bolske ressourcer og begrebslige kompetencer afhængig af, at den både bygger på medfortællerens og vores 

mimesis I. Når en medfortæller således starter sin fortælling med at sige: “Jeg er jo rød i blodårerne”, så 

forstår vi dette udsagn, da vi deler en erfaringsramme, der gør det muligt at fortolke det at være rød i blod-

årerne i konteksten at være politisk venstreorienteret. Dette er et eksempel på, hvordan den symbolske 

kompetence kommer i spil. Et eksempel på et vigtigt begreb, der også ligger en stor forforståelse i, er di-

striktsskole. Dette er et begreb, der for forældrene har mange synonymer som f.eks. folkeskolen, vores skole, 

den lokale skole, den skole vi hører til osv. Det er den skole, som forældrene er blevet tildelt ud fra den 

adresse, de bor på. Det er den fælles begrebslige kompetence, som gør det muligt for os at ordne alle disse 

synonymer til distriktsskole. Vi kan kun forstå hvad en distriktsskole er og hvornår der bliver refereret til 

denne distriktsskole, fordi vi har en erkendelse af hvad en distriktsskole er. Så når forældrene har benyttet 

sig af synonymer hertil, har vi for læserens skyld, erstattet det med distriktsskole, hvis det har haft betydning 

for forståelsen. 

 

For at fremskrive narrativer ud fra de transskriberede interviews har det været nødvendigt at ordne 

episoderne i den mundtlige fortælling, så der blev dannet en enhed omkring temaet, som for alle fortællin-

gerne har været valget af skole. Med andre ord er det os som forfattere, der ved en bearbejdning af den 

mundtlige fortælling har konfigureret et narrativ og synliggjort et plot. Et plot er den logiske handlingstråd, 

der gør at episoderne tidsligt følger hinanden, hvilket sker i mimesis II. Ud over denne kronologiske tidsdi-

mension, har det også været vigtigt at konfigurere den ikke-kronologiske tidsdimension, hvor der opstår en 

særlig meningsfuldhed omkring netop plottet. Dette er nødvendigt for at kunne forstå historiens forløb fra 

start til slut. Vi har praktisk gjort det ved at læse det transskriberede interview igennem og kigget efter vær-

dimarkører. Som beskrevet i analysestrategien har vi haft blik for, hvornår der er blevet markeret acceptabelt 

eller uacceptabel med henblik på at kunne udpege værdier, der i den enkelte fortælling har været vigtige for 

valget af skole. Vi har således trukket det ud af interviewet, som har været relevant for opgavens problem-

stilling. Ud fra værdimarkørerne har vi i gennemlæsningen highlightet de relevante passager og herefter ord-

net og etableret dem tidsligt. Herefter har det været muligt at renskrive fortællingen i et særskilt dokument. 
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Langt de fleste ord i fortællingen er derfor medfortællerens egne ord, som vi har ordnet, så det giver en 

samlet fortælling, hvor hver medfortællers individuelle værdier kan iagttages. 

 

På denne måde har vi fremskrevet sammenhængende narrativer ud fra vores informanters mundtlige for-

tællinger. Det har været vigtigt for os i denne proces, at forældrene kunne genkende deres egne fortællinger 

i vores fremskrivninger. Derfor har vi sendt de færdige fortællinger tilbage til tilfældig udvalgte forældre for 

at få deres tilkendegivelse af genkendelighed i vores narrative behandling af deres fortælling. Denne godken-

delse har vi fået uden forbehold. Vi føler os derfor overbeviste om, at vi er i stand til at medforfatte disse 

narrativer med respekt for forældrenes fortællinger. 

 

Når vi går fra behandlingen af interview mod analyse bevæger vi os fra mimesis II til mimesis III, og i fortolk-

ningsprocessen placeres fortællingerne ved at bestemme genre, plot, rolle og tid. Vi har løbende afprøvet 

forskellige strategier til at inddele fortællingerne. Efter vi havde afholdt de første syv interviews forsøgte vi 

således at navngive disse fortællinger hovedsageligt ud fra hovedpersonens rolle i sin egen fortælling. I takt 

med at antallet af interviews steg, blev det nødvendigt at kigge efter om fortællingerne i deres plot havde 

nogle lighedstegn, og om nogle af medfortællerne lignede hinanden i deres måde at iagttage valget af skole 

på. Det fandt vi ud af var tilfældet. Vi fandt således 5 forskellige plots, som alle fortællingerne kunne placeres 

under. Det var dog først med en beslutning om, at fortællingens genre skulle bestemmes af den enkelte 

forælders idealiseringsgrad, at det blev muligt at inddele fortællingerne i fire idealtyper. 

 

Som en del af fortolkningsprocessen har vi altså inddelt fortællingerne i fire idealtyper, som hver er karakte-

riseret ved særlige genretræk, plots og rolle. Denne inddeling har vi lavet for at give en overskuelig præsen-

tation af vores fortællinger og samtidig gøre det muligt at lave nogle brugbare analysekategorier. Idealty-

perne vil på pragmatisk vis synliggøre de sammenlignelige træk, der er i fortællingerne. Vi trækker her på 

Max Webers definition af idealtypebegrebet: 

 

“En idealtype er en mental konstruktion - et tankebillede - som forskeren anvender til at nærme sig 

den komplekse virkelighed” (Månson, 2007, s. 93). 

 

Idealtypen er valgt som begreb, fordi vi netop ikke hævder, at der er statistisk bevis for, at en lignende un-

dersøgelse vil foreligge selvsamme billede af forældres skolevalg i København. Idealtyperne er derfor vores 

heuristiske opdeling af empirien. Som vi har nævnt tidligere vil og kan vores fortællinger kun udgøre øjebliks-

billeder, og andre fortællinger ville kunne dukke op i andre undersøgelser. Vi har dog valgt at inddele et større 
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empirisk materiale, fordi det vil være vores praktiske redskab til at skrive de paradokser frem, vi ser på tværs 

af de 20 fortællinger, vores afgrænsede semantik om skolevalg indeholder. Ud af de 21 interviews har vi fået 

20 fortællinger, som kan anvendes. En fortælling er i processen blevet sorteret fra, da den ikke handlede om 

en forælders valg, men et barns egen beslutning om skoleskift. 

 

Situationsbestemte og universelle værdier  

Vi har i gennemlæsningen af fortællingerne med ledeforskellen Acceptabel ˥ Uacceptabel observeret, at der 

i forældrenes markeringer af værdier både har været tale om nogle specifikke værdier, som har været lette 

at sætte en finger på, fordi de optræder episodisk og så mere generelle værdier. Disse to typer af værdier vil 

vi i det efterfølgende skelne mellem. Vi skelner mellem situationsbestemte værdier, når det er specifikke 

værdier, der kan kobles til en helt bestemt situation eller episode og universelle værdier, når der er tale om 

værdier, der ikke kun knytter sig til skolevalget som sådan, men kan iagttages som hovedpersonernes “livs-

værdier”. Vi er her inspirerede af Parsons måde at opdele værdier i ultimative værdier og situationsbestemte 

værdier som:  

 

“[...]en opfattelse af normer og sociale institutioner, som et slags kompromis mellem Kant og 

Spencer, mellem ideelle ultimative værdier og det, der realiseres under de givne vilkår i den reelt eksisterende 

situation” (Andersen H. , 2007, s. 244). 

 

Et eksempel på en situationsbestemt værdi, kan iagttages i denne forælders fortælling om et introduktions-

møde på den lokale folkeskole: “Vi var rundt og se skolen, og hørte om hvor mange computere de havde og 

sådan noget. Men det er jeg slet ikke interesseret i” (Bilag 12 -Det frie skolevalg er en illusion uden lige). Det 

er altså den konkrete situation, hvor der bliver talt om antallet af computere, der for denne forælder marke-

rer, at en skoles it-udstyr ikke er vigtig, når der skal vælges skole. Det er en situationsbestemt værdi, fordi 

det er en bestemt episode, der afgør, hvorvidt computere er vigtige i skolesammenhænge. I en anden for-

tælling har vi iagttaget, at brugen af computere for en forælder er knyttet an til en mere universel værdi om, 

hvordan hun gerne vil leve sit liv: “Desuden får man også computere nu til dags, og det er fint nok, men der 

er computere over det hele, og jeg tror på, at det er vigtigt, at børn bruger deres sanser, fordi der er en grund 

til, at vi mennesker har sanser. [...] Hvis der er for mange computere og indtryk og ekstremt meget larm, så 

hører man om, at børn bliver stressede” (Bilag 1 - Den rigtige balance). Computere bliver her ligeledes en 

markering af et fravalg af folkeskolen, men det er i højere grad baseret på en universel værdi om, hvad der 
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for forælderen er vigtig (at bruge sine sanser og ikke blive stresset) end det er en situationsbestemt erfaring, 

der har påvirket at computere er en del af forælderens fortælling om skolevalg. 

 

Det er ved at iagttage de universelle værdier i fortællingerne, vi kan placere hovedpersonernes grad af enten 

idealisering eller opportunisme. En indikator på en høj grad af idealisering er når hovedpersonerne markerer 

de universelle værdier, som værende afgørende for skolevalget. Omvendt er indikatorer på opportunisten, 

når de situationsbestemte værdier bliver de mest afgørende for det endelige valg. Det har betydning for, 

hvordan vi har genrebestemt fortællingerne. I figuren herunder er genrene romance, tragedie, komedie og 

satire illustreret i forhold til deres grader af idealisme og opportunisme. 
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Kapitel 4: Analysedel 1 

 

I denne første analyse vender vi blikket mod de værdier, forældrene lægger til grund for deres valg af skole, 

som de træder frem i hver enkelt fortælling, og vi svarer derved på det første arbejdsspørgsmål: 

 

“Når forældre fortæller om deres valg af skole, hvilke værdier knytter de så til dette valg?” 

 

Den ledeforskel vi iagttager med er Acceptabelt ˥ Uacceptabelt, som netop giver os blik for værdimarkører i 

fortællingerne. Den teoretiske ramme, vi vil anvende, er den narrative. Konkret beskriver analysen, hvordan 

vi kan dele vores fortællinger ind i nogle idealtyper, der er karakteriseret ved at have samme type plot og 

tilhøre den samme genre. Vi kan hermed inddele en stor mængde kvalitative narrative interviews i fire ideal-

typer. 

 

Analysen befinder sig på et handlings- og individniveau, da vi er gået ind i hver enkelt fortælling og har ana-

lyseret de episodiske brud og efterfølgende reparationer. Men med denne analyse har vi også til hensigt at 

forsøge at række ud over dette individniveau ved at polere fortællingerne i idealtyperne og derved “klargøre” 

dem til videre analyse på et systemteoretisk niveau. 

 

Forud for hver beskrivelse af en idealtype vil vi præsentere én fortælling. Denne fortælling har vi valgt ud, 

som værende den mest idealtypiske i vores indsamlede materiale. Det vil dog være muligt at finde spor af 

flere idealtyper i hver fortælling, fordi tolkningen af hver fortælling altid kun vil ligne en idealtype og ikke 

præcis være en idealtype. Som læser er det nødvendigt at se fortællingerne som helheder, fordi det kun er i 

sin helhed, hver fortælling kan give mening.  Vi vil derfor opfordre til at læse alle fortællinger igennem som 

helheder, fordi de brud og reparationer, der udgør tid, genre, plot og roller for hver fortælling, kun fremkom-

mer i værket. Alle fortællinger kan læses i bilag 1-21. 

 

I idealtypeanalysen har det været nødvendigt at dekonstruere fortællingerne, da idealtypens karakteristika 

på denne måde kan tydeligøres og eksemplificeres. Som før beskrevet er de strukturerende elementer i en 

fortælling genre, plot og roller. Disse strukturerende elementer har været definerende for kategoriseringen 

af idealtyper. Hver fortælling er derfor først blevet placeret i den idealtype, som de genremæssigt hører bedst 

til. Derudover har vi kunnet iagttage, at der i hver idealtype er nogle særlige plots, der går igen. Altså episo-

diske strukturer i handlingen, der ligner hinanden. Vi har også kunnet iagttage, at fortællingens hovedperson 
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- forælderen - indtager forskellige roller. Rollen vil ligesom plottet være indikator på et særligt genremæssigt 

tilhørsforhold. 

 

Når vi overordnet kigger på vores materiale, er der et tema, der går igen i næsten alle fortællingerne. Temaet 

handler om, hvordan forældrene har fået information og kendskab til forskellige skoler. Her er det især rygter 

og mund til mund fortællinger fra venner og bekendte, samt ting de har hørt og oplevet i tidligere institutio-

ner, der har givet en indsigt i skolerne i området. Derudover har forældrene fået information om skoler ved 

at undersøge internettet og tage til åbent hus arrangementer på forskellige skoler. Nogle forældre har også 

forsøgt at skabe et overblik over forskellige skoler, ved at undersøge og sammenligne de kvalitetsrapporter, 

som skal være tilgængelige. Som vi vil vise herunder, er det dog især én af idealtyperne, hvor alle disse infor-

mationer bliver en vigtig faktor i skolevalget. 
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Idealtype 1 - Privatskole-romancen 

 

FORTÆLLING: Lad os lige få passet lidt på vores jord 

Da tiden begyndte at nærme sig, hvor min søn skulle i skole, så hørte jeg om friskolen og læste på deres 

hjemmeside om deres ideer. Og så var jeg bare sådan: JA. Altså det føltes som om jeg selv kunne have skrevet 

det. Det hele var bare godt, og jeg tænkte, at det var lige det, jeg gerne ville for ham. Det var både det grønne, 

udeskolen og pædagogikken, som jeg gik efter, så jeg skyndte mig at skrive ham op. Jeg har gået på en Lille-

skole, og jeg elskede at gå i skole, og jeg havde nogle vildt gode venner. Der blev gjort meget ud af hvordan 

det sociale mellem børnene fungerede, og det synes jeg betød rigtig meget. 

Det tager 10 min. at cykle til skolen og mange siger, at man skal være en del af lokalmiljøet, men han har jo 

masser af venner her i gården og fra børnehaven. Og det har måske også noget at gøre med min egen barn-

dom. Jeg gik også i skole længere ude på Amager og jeg synes det var helt vildt fedt at have to grupper af 

venner. Jeg havde mine venner i gården, der hvor jeg boede, og så havde jeg en anden gruppe venner på 

skolen. Så jeg kunne lidt vælge hvilken gruppe af venner, jeg havde lyst til at lege med – med dem fra skolen 

eller med dem i mit nærområde. 

Min opfattelse af de Københavnske kommuneskoler er, at det er nogle kæmpe store skoler, og så har jeg nok 

også en lidt gammeldags opfattelse, men jeg har en ide om, at der er lidt mere klassisk undervisning, hvor 

man sidder ved sit bord, og der står en lærer oppe foran tavlen og fortæller, hvad man skal lære. I forhold til 

en friskole, hvor jeg tænker de er mere åbne for at lave alternativ undervisning. På min søns skole er det helt 

klart det grønne, jeg synes er vigtigt. Det er vigtigt for mig, at vi lige får passet lidt på vores jord og at det 

bliver noget vi lærer helt fra vi er børn af, så det bliver en del af vores hverdag og noget man bare gør. 

Men det sociale er også rigtig vigtigt for mig. Min søn skal lære, at hvis der er nogle, der ikke har det godt, så 

stopper man alt, og så sørger man for, at de børn får det godt. Det er nok noget af det vigtigste for mig. Det 

betyder mere for mig at børnene er hele og glade og positive mennesker, der synes det er fedt at gå i skole, 

end at de lige får lært bogstaverne i 0. eller 1. eller 2. klasse. Det skal de nok få lært. Og det føler jeg nok 

mere, at en friskole kan tilbyde end en folkeskole. På folkeskolerne sidder der måske 1 lærer til 28 børn og 

man kan bare ikke tage hånd om det. Så føler jeg lidt at børnene lærer, at det er noget vi må se gennem 

fingre med, og det vil jeg bare ikke have.  
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Alle fortællingerne i Idealtype 1 er fortællinger om valget af et alternativt skoletilbud. Et fælles genretræk for 

fortællingerne er det romantiske. Vi kan se, at valget af skolen bliver romantiseret, når der fortælles om, 

hvorfor lige præcis én bestemt privatskole er den ideelle skole for netop denne forælders barn/børn. Det er 

den specifikke skoles værdier, der bliver brugt til at begrunde tilvalget. Dette ses f.eks. i følgende citat, hvor 

det er skolens alsidige fokus på bevægelse, der bliver lagt vægt på: 

 

“På min datters skole skal de lære at meditere. De skal lære at sidde stille, de skal lære yoga, 

de skal bruge deres krop. Men de skal også lære kampsport. Så de skal kunne lære at være helt vilde og de 

skal også lære at kunne falde ned med det samme” (Bilag 1 – Den rigtige balance). 

 

Denne beskrivelse af privatskolen skal ses i sammenhæng med den samme forælders opfattelse af folkesko-

len som et sted: 

 

“[...] hvor man bliver sat ned.” og “Desuden får man også computere nu til dags, og det er fint 

nok, men der er computere over det hele, og jeg tror på, at det er vigtigt, at børn bruger deres sanser [...]” 

(Bilag 1 – Den rigtige balance). 

 

Det går igen i privatskoleromance-fortællingerne at privatskolens gode værdier forholdes til en forestilling 

om, at folkeskolens værdier omvendt er mindre acceptable. 

 

“Det var det afgørende for mig, at det er en lille skole, for så er der bare en større følelse af 

samhørighed, mens en skole med 700-800 elever kan være svær at overskue” (Bilag 2 - Det perfekte match). 

 

Ingen af forældrene i denne kategori har overvejet, at deres børn skal gå på en folkeskole. De har derfor 

heller ikke nogle konkrete erfaringer med at have et barn på en folkeskole. De begrunder deres fravalg af 

folkeskole med erfaringer fra deres egen skoletid, og hvad de har hørt om folkeskolen. En forælder udtrykker 

det på denne måde:  

 

“Vi vidste fra starten af, at folkeskolen var et no go. [...] og vi havde hørt rigtig dårlige rygter 

om den skole vi tilhørte, så det havde vi ikke lyst til” (Bilag 3 - Før hun blev født). 

 

En anden forælder markerer sit fravalg af folkeskolen således:  
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     “For vores vedkommende var skolevalget et fravalg af Københavns folkeskole. Vi har begge 

gået i folkeskole og været glade for det, men vores indtryk af folkeskolerne i København betød, at også flytning 

til en anden kommune var en mulighed, vi overfladisk overvejede, hvis der ikke kunne skaffes plads i en pri-

vatskole” (Bilag 4 - Svær at gøre tilfreds). 

 

Plottet for idealtype 1 fortællingerne er, at forælderen ud fra en idealisering af den valgte skole også udeluk-

ker, at valget kunne have været anderledes. Vi har iagttaget, at når der er tale om situationsbestemte værdier 

i forhold til valget af det alternative skoletilbud, så er det meget forskelligt hvad forældrene lægger vægt på. 

Vi kan som eksempel nævne: Høj faglighed, undervisningsdifferentiering, udeliv, størrelse, alternativ under-

visning, bæredygtighed, kreativitet. Dette har også noget at gøre med, at det er vidt forskellige skoler, der 

tales om. Det er således meget forskelligt, hvilke værdier den enkelte forælder har lagt til grund for sit valg 

af privatskolen, men fælles for dem er, at de ikke ville have fået opfyldt disse værdier, hvis de havde valgt en 

folkeskole. Fortællingerne i denne kategori bevæger sig altså over et plot, hvor folkeskolen er udelukket som 

et reelt skolevalg. Der er derfor kun én mulighed, og det er at vælge en privatskole, der passer til den enkelte 

familie. 

 

Vi har iagttaget, at der er to karakteristiske universelle værdier, som forældrene bygger deres tilvalg af et 

alternativt skoletilbud på. Disse er følgende: 1. at være en del af et fællesskab og 2. at barnet skal have nogle 

sociale og faglige kompetencer. En forælder beskriver her, hvorfor fællesskab er en meget vigtig universel 

værdi: 

 

“Så det handler mere om fællesskabet og om, at det er en lille skole, hvor der kun er et spor, så 

alle kender alle, og vi er der af den samme grund. Der sidder ikke de der forældre, som ikke møder op og alle 

vil gerne skolesamarbejdet. Man er gået ind i det med alt hvad man har, og det var også det, der tiltrak os 

meget” (Bilag 3 - Før hun blev født). 

 

Fællesskabet omkring skolen bliver beskrevet ud fra forældrenes mulighed for og lyst til at engagere sig i 

børnenes skolegang. Det er altså vigtigt, at forældreinddragelsen på skolen er stor, og at de andre forældre 

engagerer sig i lige så høj grad som en selv. 

 

For nogle af forældrene er det dog ikke blot vigtigt, at der er et fællesskab omkring skolen, men også at dette 

fællesskab er lokalt forankret. En af forældrene beskriver det således: 
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“Med mit valg af lilleskolen blev jeg mødt med den kritik fra andre, at den ikke er lokalt funde-

ret. Men det er den altså. Der er forbløffende få, der kommer langvejs fra. Så det er ikke sådan noget med at 

man ikke møder sine kammerater efter skoletid i sit nærområde – det gør man” (Bilag 2 - Det perfekte match). 

Der er således ikke kun tale om et fællesskab på skolen, men også et fællesskab, der udfolder sig i det lokale 

miljø. 

 

Den anden universelle værdi forældrene bygger deres valg på er faglige og sociale kompetencer. De faglige 

og sociale kompetencer opnås, når skolen opfylder de specifikke krav, som er bestemt ud fra de situations-

bestemte værdier, vi har nævnt tidligere. For nogle af forældrene er det således vigtigt, at børnene lærer om 

bæredygtighed, og for andre er det vigtigt, at det er det kreative, børnene får med i kompetence-bagagen. 

En forælder, som går meget op i at skolen bør fokusere på bæredygtighed beskriver det således: 

 

“[...] jeg tænker, de er mere åbne for at lave alternativ undervisning. På min søns skole er det 

helt klart det grønne, jeg synes er vigtigt. Det er vigtigt for mig, at vi lige får passet lidt på vores jord, og at 

det bliver noget, vi lærer helt fra vi er børn af, så det bliver en del af vores hverdag og noget man bare gør” 

(Bilag 5 - Lad os lige få passet lidt på vores jord). 

 

Skolens fokus på bæredygtighed eller “det grønne” giver altså barnet en, for denne forælder, vigtig kompe-

tence, som kan tages med videre i livet. Det er kun muligt, fordi skolen går til undervisningen på en alternativ 

måde, og derved kædes de situationsbestemte værdier sammen med den universelle værdi om sociale og 

faglige kompetencer. Pointen med at definere kompetencer som en universel værdi er, at forældrene mar-

kerer, i højere grad end de andre idealtyper, sociale og faglige kompetencer som særlig vigtige for valget af 

skolen. 

 

Det endelige valg for forældrene i Idealtype 1 er baseret på, om skolen kan give det enkelte barn den helt 

rigtige skolegang. Der er ligeledes stort fokus på, hvilke fremtidsmuligheder barnet kan få og hvilke kompe-

tencer, der er vigtige for barnet. Valget af skolen er dog i høj grad også taget på baggrund af et fravalg af 

folkeskolen, da den ikke kan give barnet hverken de rette sociale eller faglige kompetencer. En forælder ud-

trykker dette forhold på denne måde: 

 

“Vi har prioriteret at [...] sætte vores børn i en skole, hvor vi er garanteret en undervisning, der 

gør, at vi tror på, at de kommer ud i den anden ende med et godt resultat. Både socialt og fagligt” (Bilag 3 - 

Før hun blev født). 
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En anden forælder lægger mere vægt på, hvad det er for et miljø hendes datter bliver en del af på privatsko-

len:  

“[...] jeg vil egentlig hellere prøve at placere hende i et lidt stærkt miljø sammen med nogle børn, som 

har lært hjemmefra at opføre sig ordentligt. Det lyder rigtig diskriminerende, men det er jo ikke fordi jeg slet 

ikke accepterer andre. Jeg vil bare gerne have, at hun lærer så meget som muligt” (Bilag 1 - Den rigtige ba-

lance). 

 

Fælles for alle fortællingerne i denne kategori er, at de i deres idealistiske tilgang til privatskolen og ved at 

romantisere deres valg har lukket for muligheden for, at valget af skole kunne have været anderledes. Der er 

hos forældrene derfor ingen konflikt mellem deres værdier og det skolevalg, der er foretaget.  
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Idealtype 2 - Folkeskole-romancen 

 

FORTÆLLING: Helt almindelig djøfskole-agtigt 

Folkeskole var et naturligt valg for os, da vi selv har gået på folkeskoler og været glade for det. Både min 

mand og jeg var fagligt dygtige i skolen, men vi har begge oplevet, at vi faktisk godt kunne rummes i folke-

skolen. Jeg var altid færdig lang tid før de andre, men så fik jeg nogle bøger fra årgangen over. Så på den 

måde differentierede man faktisk undervisningen allerede dengang, jeg var barn, og det er jo noget man, 

taler meget om nu. Den skole vi hørte til, var vi sådan set glade for, og den tror jeg stadig kunne have været 

rigtig fin. Men fordi vi gerne ville flytte i hus, så kunne vi lige så godt vælge at flytte inden den ældste skulle 

starte i skole, så vi ville spare et skoleskift. Der snævrede vi ret hurtigt ind på, at skoler betød noget for valget 

om, hvor vi specifikt skulle bo, så da vi havde valgt et område, begyndte vi at undersøge skolerne i området. 

Vi kiggede på de der lister, der er på Undervisningsministeriet, men mest forhørte vi os bare ved venner og 

bekendte, og vi fandt hurtigt to skoler og begyndte at lede efter hus i deres distrikter. Den skole, vores datter 

går på, har ry for at være en god skole. Det er jo sådan, at de decideret reklamerer med den i ejendomsmæg-

lernes annoncer, og husene bliver markant dyrere af at ligge i det distrikt. Så det er sådan en lille smule vildt. 

Men vi gjorde det jo også. Vi valgte jo også det her hus, fordi vi ligesom troede, det var bedst, og vi betalte 

bevidst ekstra penge, fordi huset ligger i det her distrikt. Så vi ville gerne have en folkeskole, men vi ville også 

gerne have en god folkeskole. En der havde ry for at være god fagligt. Så det var det, vi valgte ud fra. 

 

Jeg har godt været klar over, at der eksisterede et privat alternativ, men det har ikke været en del af mit 

univers og overvejelser. Vi har aldrig tilhørt det segment tror jeg. Hverken politisk eller med vores opvækst. 

I virkeligheden så vil vi jo gerne have den diversitet, der er i folkeskolen. Jeg synes sådan set, at det er rart, 

at vores datter er ude og møder nogen, der ikke kun er som os, i folkeskolen. Men vi har jo i virkeligheden 

fået mindre diversitet efter vi flyttede herud – også mindre end vi havde regnet med. Vi har egentlig været 

lidt overrasket over, hvor snævert et segment det faktisk er forældremæssigt. Det er jo ikke fordi vi laver det 

samme alle sammen, men det er sådan lidt djøfskole-agtigt. 

Som jeg oplever skolen, så er den fin, men den er fin primært pga. oplandet. Jeg tror sådan set, at det er en 

ret almindelig skole. Jeg vil sige, at vi valgte meget ud fra, hvad vi sådan hørte og hvad vi kunne finde af fakta 

omkring faglighed og trivsel, men jeg tror egentlig, at skolen er lidt hypet. Jeg tror, det er en helt almindelig 

folkeskole med alle de problemer og udfordringer og styrker, som den har. Så jeg tror faktisk ikke, den er så 

speciel, som den egentlig har ry for at være i området. Det, der gør den her til en god skole, er oplandet, 

mere end det er selve skolen. Det er fordi, at det er en ressourcestærk skole forældremæssigt.  
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Idealtype 2 er den, der svagest træder frem i vores materiale. Vi har kun kategoriseret to af fortællingerne 

inden for denne idealtype. Et fælles genretræk for fortællingerne i idealtype 2 er, at de er romantiske. For-

skellen mellem idealtype 1 og idealtype 2 er dog, at det er romantiske fortællinger om valget af folkeskolen. 

En forælder beskriver her hvordan det at kunne sende sine børn i en folkeskole frem for en privatskole, er så 

vigtig, at det har betydning for, hvor de har bosat sig. Hun fortæller: 

 

“ Der snævrede vi ret hurtigt ind på, at skoler betød noget for valget om hvor vi specifikt skulle 

bo, så da vi havde valgt et område begyndte vi at undersøge skolerne i området” (Bilag 7 - Helt almindelig 

djøfskole-agtigt). 

 

En anden forælder romantiserer især betydningen af det lokale fællesskab, og det at hendes søn i dette fæl-

lesskab har mulighed for at have venner, som ikke ligner dem selv og derved lærer noget om diversitet i 

samfundet: 

“Og jeg tror bare, det der med at kunne håndtere en masse forskellige slags børn og opleve, at 

der findes nogle, som lever et andet liv end os akademikere og humanist tosser, der spiser speltmad og præ-

diker ikke-rygning og køber fine rødvine, som alle vores andre venner også gør” (Bilag 6 -Folkeskolemonste-

ret). 

 

Plottet i disse fortællinger handler altså om folkeskolen, som det naturlige førstevalg af skole. I en af fortæl-

lingerne bliver dette beskrevet således: 

 

“Jeg har godt været klar over, at der eksisterede et privat alternativ, men det har ikke været 

en del af mit univers og overvejelser” (Bilag 7 - Helt almindelig djøfskole-agtigt). 

 

En anden forælder beskriver den lokale folkeskole som det naturlige valg, og hvordan hun har følt sig provo-

keret af de mange negative historier, hun har hørt om den skole, hendes søn går på. 

 

“Hvorfor fanden skulle vi ikke bruge den lokale folkeskole? Jeg tænkte, det er da noget ævl. 

Hvor slemt kan det være? Og dér kunne jeg mærke, at der begyndte at vokse en lille provokation inde i 

mig.  For jeg tænkte – hvor er det egentlig mærkeligt, at vi kan godt bo her, og vi kan lege her, og vi kan tale 

sammen, men vi kan sørme ikke sende vores børn hen i den lokale skole. Nej puha”. Og hun fortsætter: 

“Det skal være den lokale folkeskole og hold nu op med at diskutere alle de der ting, fordi det er irrelevant det 

er bare børn af dem, der bor her. Slut” (Bilag 6 - Folkeskolemonsteret). 
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Valget af folkeskolen bliver her idealiseret som det eneste rigtige valg og i dette valg fikseres det lokale fæl-

lesskab som særligt vigtigt. Det lokale fællesskab handler ikke om de interesser man har, men det handler 

om dem, vi er naboer til. Dette står som forskel til idealtype 1, der også kan tale om et lokalt fællesskab, men 

dette fællesskab indebærer bestemte interesser og er ikke givet ved naboskabet. 

 

Det endelige valg er for forældrene i denne gruppe baseret på, at der medfølger særlige universelle værdier 

ved valget af folkeskolen. Disse værdier har vi i fortællinger iagttaget som: 1. lokalt fællesskab og 2. mangfol-

dighed 3. faglige og sociale kompetencer. Et fravalg af folkeskolen ville derfor også være et fravalg af et vigtigt 

fællesskab og et afkald på en vigtig mangfoldighed.  Da de universelle værdier handler om værdier, der ikke 

kun er knyttet til skolevalget, betyder det, at værdierne ovenfor også er mere generelle for forældrenes egen 

forståelse af, hvad der er vigtigt i livet. 

 

Et karakteristisk træk ved idealtypen er samtidigt, at særlige situationsbestemte værdier enten bliver kædet 

sammen med de universelle værdier, eller slet ikke opleves som værdier, skolen skal indeholde. En af foræl-

drene beskriver det således: 

 

“Det er jo ikke fordi skolen skal opfylde ALLE behov ens barn har og man har også et ansvar 

som forældre synes jeg, i forhold til at stimulere nogle særlige ting man gerne vil præge barnet med“. Og hun 

fortsætter: “Man kan jo ikke bare læne sig tilbage og så regne med, at der kommer et fuldstændig færdigstøbt 

barn ud, med kompetencer ud i alt og inspireret af både det ene og andet” (Bilag 6 - Folkeskolemonsteret). 

 

Særlige interesser og specifikke kompetencer hører altså til uden for skolen. Dette står i stor kontrast til 

privatskole-romancen, hvor der lægges stor vægt på, at skolen skal indeholde mere udspecificerede og hold-

ningsprægede værdier, der præciserer de kompetencer barnet kan få ved at være i netop den skole. 

 

Folkeskole-romancens værdier bygger på et ideal om at være en aktiv del af lokalsamfundet, frem for at 

afskærme sig på alternative skoletilbud, som en af forældrene beskriver som “et lukket værksted”. De kom-

petencer barnet kan få, når det går på den lokale folkeskole, er en viden om det samfund, de skal leve i. 

Skolens opgave er derfor at sørge for, at barnet har de kompetencer, der skal til for at kunne agere ude i den 

virkelige verden. En forælder forklarer her, hvorfor hun synes det er godt, at hendes søn lærer at omgås børn, 

som ikke ligner hende selv: 
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“Skolen er også et sted, hvor du lærer andre ting end bare pensum. Jeg synes det er så fint, når 

han tager hjem og leger hos hans kammerat, som bor i en meget, meget lille treværelses med hele sin familie 

og to hunde og to kaniner og en kat og nogle fisk og dyr og hans forældre kamp-ryger og arbejder i en tiger-

butik og min søn er nød til at tage minimum en allergipille, før han overhoved kan komme ind af døren” (Bilag 

6- Folkeskolemonsteret). 

 

Her ser vi, hvordan der bliver lagt vægt på, at mangfoldigheden giver sociale kompetencer, der har særlig 

værdi for barnet. Fælles for fortællingerne i Idealtype 2 er, at de handler om det idealistiske skolevalg. Det 

er et tilvalg af folkeskolen og gennem en romantisering af dette valg, har disse forældre lukket muligheden 

for, at valget kunne have været anderledes. At vælge en privatskole er for disse forældre derfor ikke en mu-

lighed. Det er således et fællestræk ved de to romantiske idealtyper, altså både idealtype 1 og 2, at der ikke 

er nogen konflikt mellem deres værdier og deres valg af skole, og det er dette, der har gjort det muligt at 

fiksere valget. Forældrene i idealtype 1 og 2 har ikke oplevet nogle episoder, der har gjort denne idealisering 

usikker, som vi ser det i den følgende idealtype – tragedien. 
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Idealtype 3 - Folkeskole-tragedien  

 

FORTÆLLING: Overskudsforælderen 

Det er en lidt lang historie, kan man sige. På det tidspunkt hvor han skulle til at i skole, så var børnehaven 

meeeget bekymrede. Vi fik ham testet hos en psykolog, og der var intet. Han har ingen diagnoser, men han 

er et godt begavet barn. Dér hvor han har sin udfordring, det er meget på det sociale felt og det gav selvføl-

gelig anledning til nogle overvejelser over folkeskolen, for det kan jo føre til drillerier og sådan noget. Vi havde 

ppr inde over og argumenterede for, at det kunne være gavnligt for ham at have noget støtte allerede i 

indskolingen. Vi var indstillet på, og jeg har altid tænkt, at hvis jeg fik børn, så skulle de da selvfølgelig gå i 

den danske folkeskole. Der har jeg gået selv og selvfølgelig går man i folkeskole, så vi har aldrig haft ham 

skrevet op til en privatskole eller noget som helst i den stil. 

Det var i 2. klasse, den første rigtige dumme episode kom. Det var decideret mobning. Jeg var gået ind i 

skolebestyrelsen på det tidspunkt og jeg sad så 4 år i skolebestyrelsen. Jeg tænkte: nu måtte det være nok! 

Efter en masse konflikter var jeg tæt på at melde mig ud. Men så sagde min søn: mor, du kan da ikke gå ud 

af skolebestyrelsen, det er jo min skole det handler om. Så det førte til, at jeg stillede op igen, og så blev jeg 

valgt som skolebestyrelsesformand. 

Det gik faktisk rigtig godt på et tidspunkt, og vi havde det sådan: ej vi må da kunne få det til at fungere. Jeg 

brugte utrolig meget krudt på konflikthåndtering sammen med de andre forældre i klassen og en masse be-

arbejdning med min søn.  Det var en skævt sammensat klasse. Der blev ved med at komme flere børn i klas-

sen. De var ikke særlig vel-sammentømrede. Pigegruppen var der fnidder i konstant. Det hørte man altid om. 

Med drengegruppen forsøgte vi med en masse og havde sådan nogle drenge-forældremøder. Folk sidder til 

sådan nogle møder og siger: nej, og det var da skrækkeligt, og vi vil da også gerne hjælpe og sådan noget, og 

så sker der ikke en skid. På et tidspunkt prøvede jeg også som kontaktforælder, fordi jeg tænkte: jeg må jo 

hjælpe, jeg må jo gøre noget for klassen. For jeg har jo et billede af mig selv som en overskudsforælder. 

Forældresamarbejdet har bare aldrig været optimalt. 

Min søn begyndte at få det rigtig skidt, helt fysisk og vi måtte til lægen. Og så kom dråben. Der var arrangeret 

en tur for drengegruppen, og vi står på toget, min søn og jeg, hvor jeg ser en af drengene fra klassen, og min 

søn han løber glædestrålende deropad, men så opdager han to andre fra klassen, og han stopper op. Skal du 

ikke derop? spørger jeg. Han vil ikke, og jeg fortsætter: nu går vi lige derop og siger hej. Og så var det sim-

pelthen ren eksklusion. Jeg forstod nu, hvad han har ment hele tiden. De ignorerede ham fuldstændig, og de 

ville ikke sidde ved siden af ham, og de ville ikke tale til ham. Han havde flere gange sagt: Jamen mor det er 

som om, jeg er usynlig i klassen. Der fik jeg jo så syn for sagen, og jeg var allerede i gang med at kigge efter 
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en anden skole. Den episode cementerede det. Det skal min søn sku ikke længere lægge krop og sind til. På 

den nye privatskole har de et motto, som hedder: et rart sted at lære. Og det er faktisk kernen. Fordi min søn 

har ikke haft nogen som helst problemer med gerne at ville lære, men lysten til at lære var ved at blive ødelagt 

for ham, fordi det var for hårdt at være på skolen. 

 

FORTÆLLING: Det frie skolevalg er en illusion uden lige 

Den distriktsskole vi hører til har lige knapt 1000 børn og på den lilleskole min søn går på nu, er der 200 børn. 

Det har været helt afgørende for mig, at han ikke bare bliver et nummer i rækken. Men helt idealistisk set, 

så vil jeg helst have mit barn på folkeskole, fordi det er en samfundsopgave og der bør i min verden ikke være 

nogle alternativer. Eller jo, det skal der selvfølgelig være når folkeskolen fejler, hvilket den gør stort og bravt 

i øjeblikket. Men det er en samfundsopgave, for det er der, vi danner vores børn til det fællesskab samfundet 

er, og det synes jeg ikke lilleskolen kan. 

 

Jeg har både hørt positivt og negativt om den distriktsskole vi hører til, så det har jeg ikke rigtig brugt som 

baggrund for min beslutning. Jeg har bare tænkt, at den var utrolig stor og så havde jeg søgt over på en af de 

andre folkeskoler i området, fordi jeg har hørt rigtig positivt om den, men det fik vi så afslag på. Jeg var til 

infoaftener og til samtaler på alle folkeskoler i mit lokalområde. Selvfølgelig også på den skole vi hører til, og 

her var stemningen utrolig flad både fra lederen og fra lærerne, og jeg tænkte: hold nu kæft! Der er jo ingen 

gejst. Der er ikke nogen her, der brænder for det! Vi var rundt og se skolen og hørte om hvor mange compu-

tere de havde og sådan noget. Men det er jeg slet ikke interesseret i. Jeg vil høre hvordan I tænker didaktisk, 

hvordan tænker I dannelse, hvordan gør i de forskellige ting? Men der var, den aften i hvert fald, et utroligt 

lavt refleksionsniveau. Og så tænkte jeg, det duer simpelthen ikke! Jeg vil ikke bruge mit barn som prøveklud 

til det. Jeg havde det sådan, at jeg var egentlig klar til at flytte for at komme over i et andet distrikt og så 

vælge den skole. 

 

Så det har virkelig været en frustration for mig, at jeg hørte til en distriktsskole, som jeg ikke havde lyst til at 

melde mit barn ind på og samtidig have visheden om, at det såkaldte frie skolevalg er en illusion uden lige. 

Vi har ikke frit skolevalg, og det ville jeg ellers godt have benyttet mig af. 
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Idealtype 3 er godt repræsenteret i vores materiale med fem fortællinger. Idealtypen er karakteriseret ved 

at have tragediens genretræk. Baggrunden for at kalde idealtypen for folkeskole-tragedien er disse fortællin-

gers fælles plot, hvor hovedpersonen oplever uacceptable omstændigheder og derfor fravælger den folke-

skole, de egentlig tror på. Skolevalg er derfor en fortælling om et nederlag. En forælder beskriver det således: 

 

“Min datter gik på den lokale kommuneskole indtil i sommers, hvor hun skiftede til en privat-

skole. Ideelt set ville jeg sådan set helst have hun gik på en almindelig folkeskole, og det var egentlig også 

derfor, vi valgte den lokale folkeskole til at starte med. Jeg synes man skal bruge den så vidt muligt også for, 

at være med til, at løfte lokalområdet og skabe en bedre balance, end der nogle gange er. Så da hun skulle 

starte i skole, besluttede vi, at hun skulle starte i den lokale skole. [...] Det var en rimelig svær beslutning at 

flytte hende til en anden skole” (Bilag 9 - Det umulige ansvar). 

 

Vi har iagttaget to forskellige tragiske grunde til at fravælge folkeskolen. De afhænger begge to af uacceptable 

omstændigheder. Den ene grund er oplevet mobning og mistrivsel og derfor er et skoleskift kommet på tale, 

som i citatet her: 

 

“Der er en pige, der allerede er gået ud, hun blev sparket så hun begyndte at bløde ud af øret. 

Det er sådan nogle drastiske ting. Min datter elskede at gå i børnehave og fritidshjem, men lige så snart hun 

kom i skole, så ville hun bare gerne være hjemme. Ligeså snart jeg siger navnet Adam bliver hun bange, der 

er så meget frygt, og lærerne føler ikke, at de har ressourcer nok til at tage vare om det” (Bilag 11 - Rød i 

blodårerne). 

 

Det er manglen på ressourcer på den specifikke skole, der gives skylden for, at mistrivslen finder sted. 

Det er meget personlige beretninger om vold og mobning, der har fået forældrene af denne type til at over-

veje et skoleskift. Fortællingerne i Idealtype 3 er også de, der har været de mest personlige fortællinger, 

netop fordi der er tale om meget svære og helt uacceptable situationer. 

 

Den anden gruppe af fortællinger handler om en utilfredshed med en uprøvet distriktsskole. Forældrene har 

oplevet et nederlag med folkeskolen allerede inden, de har givet den en chance. I disse fortællinger omhand-

ler plottet derfor et nederlag, der skyldes, at det frie skolevalg ikke er realiserbart. 

 



56 
 

“Jeg havde det sådan, at jeg var egentlig klar til at flytte, for at komme over i et andet distrikt 

og så vælge den skole. Så det har virkelig været en frustration for mig, at jeg hørte til en distriktsskole, som 

jeg ikke havde lyst til at melde mit barn ind på og samtidig have visheden om, at det såkaldte frie skolevalg 

er en illusion uden lige. Vi har ikke frit skolevalg, og det ville jeg ellers godt have benyttet mig af” (Bilag 12 - 

Det frie skolevalg er en illusion uden lige). 

 

Forældrene ville, hvis der var en mulighed, gerne tilvælge en folkeskole. Forholdene på den distriktsskole de 

tilhører, er dog så uacceptable, at de føler sig tvunget til at vælge et privat tilbud, der imødekommer dét, de 

mener en god skole skal rumme. Der er altså ikke tale om et fravalg af folkeskolen som helhed, men et fravalg 

af lige præcis den folkeskole, man hører til og en kritik af det frie skolevalg. Det frie skolevalg opleves ikke 

som en mulighed, og historien bliver tragisk, fordi der kæmpes mod et system, der ikke kan ændres. 

 

Nogle fortællinger indeholder begge former for uacceptable omstændigheder, som det ses i fortællingen 

‘Rød i blodårene’. Her indledes dramaet i fortællingen med nederlaget over et skoleskift baseret på mistriv-

sel: 

“Jeg er jo rød i blodårene. Hele vejen igennem har jeg hele tiden tænkt, at folkeskolen var første 

prioritet. Den distriktsskole vi hører til, har jeg hørt rigtig dårligt om. De har dog lige fået ny skoleleder, så jeg 

har bare valgt at “go for it”. Men nu står vi så i det problem, at jeg synes hun skal skifte skole, fordi det er 

noget værre hø” (Bilag 11 – Rød i blodårene). Og afsluttes med nederlaget over, at barnet ikke kan komme 

over på en anden folkeskole, trods hovedpersonens ønske om at kunne følge de værdier, som der kort berø-

res i det første citat; det at folkeskolen er lige så rigtig som hendes røde blod i årene.  

 

“Det ville være rigtig dejligt hvis man kunne få lov til at vælge en anden folkeskole, men jeg har 

jo ikke andre muligheder end privatskole. Alle får afslag hvis de prøver at søge. Det er i de højere klasser, der 

begynder at blive pladser. Men i de små klasser, der er alt fyldt op” (Bilag 11 - Rød i blodårene). 

 

Begge former for folkeskole-tragedier indeholder dog overordnet set et samlet plot om ydre uacceptable 

omstændigheder. Et fællestræk for folkeskole-tragedien er, ligesom vi også ser i idealtype 2, at der er en 

idealisering af folkeskolen, trods det at folkeskolen ikke er blevet det til-valgte skoletilbud. En anden forælder 

forklarer:  

“Men helt idealistisk set, så vil jeg helst have mit barn på folkeskole, fordi det er en samfunds-

opgave og der bør i min verden ikke være nogle alternativer. Eller jo, det skal der selvfølgelig være når folke-

skolen fejler, hvilket den gør stort og bravt i øjeblikket. Men det er en samfundsopgave, for det er der, vi 
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danner vores børn til det fællesskab samfundet er, og det synes jeg ikke lilleskolen kan” (Bilag 12 - Det frie 

skolevalg er en illusion uden lige). 

 

Værdimarkørerne for disse forældres skolevalg er på grund af deres idealisering af folkeskolen sammenlig-

nelige med Idealtype 2. Fordi mangfoldigheden er større i denne idealtype, kan vi tillægge endnu et par styk-

ker til kategorien. For disse forældre handler det nemlig i høj grad om det naturlige valg. Selvfølgeligheden 

skal ses i forhold til hovedpersonens erfaringer fra egen skoletid, politiske holdninger og forestillinger om 

almen dannelse, samt det der kaldes klassekammerat effekten, som en forælder fortæller om her: 

 

“Den folkeskole min datter startede på var oprindeligt to skoler med ret store problemer, der 

blev slået sammen. [...] Begge skoler havde før haft en meget stor andel af tosprogede – sådan 80% eller 

derhen af i hvert fald. Og de ville gerne prøve at skabe lidt mere balance mellem tosprogede og etsprogede. 

Det var et projekt, som jeg havde lyst til at bakke op om, for hvis man ikke bakker op om det, så smuldrer det 

jo igen. For hvis alle ligesom gør det, også de almindelige mennesker, som jeg ser mig selv som, så kan vi alle 

løfte og så kan man ligesom gøre noget. Og der var vi så en del alligevel, der turde at tage det ansvar kan 

man sige” (Bilag 9 - Det umulige ansvar). 

 

Hovedpersonen indtager her en særlig position som vi også så var karakteristisk for idealtype 2. For det hand-

ler for mange af forældrene om at tage et ansvar for samfundet, og dermed sætter de sig selv i en rolle som 

helt, der i sin indtræden i skoleverden kan hjælpe. Disse forældre positionerer sig som en ressource, fordi de 

enten, som i citatet ovenover, betegner sig selv som almindelig (middelklasse) eller betegner sig selv som 

hørende til den ressourcestærke gruppe af forældre. Såfremt der i mødet med folkeskolen forekommer uac-

ceptable omstændigheder, tages kampen op på en demokratisk måde, ved at involvere sig i barnets skole-

gang: 

“Det var i 2. klasse, den første rigtige dumme episode kom. Det var decideret mobning. Jeg var 

gået ind i skolebestyrelsen på det tidspunkt og jeg sad så 4 år i skolebestyrelsen. Jeg tænkte, nu måtte det 

være nok efter en masse konflikter, men så sagde min søn: mor, du kan da ikke gå ud af skolebestyrelsen. Det 

er jo min skole, det handler om. Så det førte så til, at jeg ville stille op igen. Og det gjorde jeg, og så blev jeg 

valgt som skolebestyrelsesformand.  [...] På et tidspunkt prøvede jeg også som kontaktforælder, fordi jeg 

tænkte: jeg må jo hjælpe, jeg må jo gøre noget for klassen. For jeg har jo et billede af mig selv som en over-

skudsforælder” (Bilag 10 - Overskudsforælderen). 
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Her er det tydeligt, at hovedpersonen over flere år og af flere omgange har oplevet mistrivsel, men for ho-

vedpersonen bliver det vigtigt at fortælle om, at der var tale om en lang kamp. Det er svært for hovedperso-

nen at give op, både fordi hovedpersonens værdier ligger i folkeskolen, men også fordi hovedpersonen har 

indtaget en helte-rolle. Forælderen ser sig selv som en ressource, en overskudsforælder, der i mødet med de 

uacceptable omstændigheder ikke bare giver op. Kampen bliver taget op, fordi forælderen har en vigtig uni-

versel værdi om demokrati, og dette kommer til udtryk ved, at forælderen viser et enormt engagement om-

kring barnets skolegang. De krav forældreren har til barnets skole, er krav, der kan påvirkes, hvis man går 

med på den præmis, at folkeskolen er en demokratisk institution. Derfor handler det for disse forældre om 

at gå den demokratiske vej, når de oplever uacceptable omstændigheder og ønsker disse ændret. Vi ser dog, 

hvordan der samtidig udspiller sig et stort nederlag. 

 

Det er også troen på universelle værdier, der får forældre til at fortsætte kampen trods omstændighederne, 

når det frie skolevalg ikke opleves tilgængeligt: 

 

“Vi fik at vide, at der ikke var nogen pladser, men jeg tog bare derned hver dag i en hel uge i 

sommerferien og skrev ham op og ventede på at få et svar. Så jeg tror, hvis man er ihærdig nok, så kan man 

godt få en plads på den skole, man vil have. Selvfølgelig er der pladser i en folkeskole” (Bilag 8 - Den ihærdige 

far). 

 

Der opstår i alle fortællingerne et brud, som stiller hovedpersonen i et dilemma mellem uacceptable om-

stændigheder, det store engagement, samt romantiseringen af folkeskolen. Når folkeskolen på en og samme 

gang idealiseres, som det demokratiske og derfor også det rigtige valg og samtidigt fravælges, opstår der en 

konflikt mellem tale og handling. Oplevelsen af nederlag bliver derfor en del af dramaet i alle fortællingerne. 

Til trods for den store vilje forældrene udviser, kommer de til at indtage en offerrolle, hvilket følger den 

genremæssige kategorisering - tragedien. Alle hovedpersoner har været ofre for og lidt et nederlag i forbin-

delse med skolevalget for deres barn.  Idealtype 3 lider på den måde under nogle ydre omstændigheder 

påtvunget dem af et system, som de af to forskellige grunde benytter som bevæggrund for et alternativt valg. 

Den ene grund relaterer sig til en forventet mistrivsel på en distriktsskole, og nederlaget kommer her til at 

hænge sammen med, at der i København tilbydes et frit skolevalg, som i realiteten er utilgængeligt. Den 

anden relaterer sig til en oplevet mistrivsel, som har tvunget forældrene væk fra dét de mener, er det natur-

lige og helt rigtige valg af skole for deres barn. 
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Folkeskolen bliver i alle fortællingerne betragtet som det rigtige valg, og der sker en værdimæssig konflikt 

mellem ønsket om at følge det naturlige valg, og et brud ved den handling det er at vælge et alternativt 

skoletilbud. Som vist er det ydre omstændigheder, der er skyld i, at denne konflikt mellem tale og handling 

opstår. Skolevalget er altså ikke et fravalg af folkeskolen som helhed, men et fravalg af helt uacceptable situ-

ationsbestemte omstændigheder ved én bestemt skole. Værdimæssigt idealiserer disse forældre universelle 

værdier, der kan sammenlignes med foleskole-romancen. Derudover har vi iagttaget en yderligere værdi, 

som beskriver et demokratisk engagement i børnenes skole. Fælles for forældrene her er, at de pga. den ydre 

konflikt ikke kan opretholde denne idealisering, og derfor ender fortællingerne tragisk. 
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Idealtype 4 - Skolevalgs-komedien 

 

FORTÆLLING: Fravalget af “the golden ticket” 

Vi havde kigget på den lokale, distriktsfolkeskole og fået et godt indtryk af den, selvom den er stor og uover-

skuelig, som de fleste københavnske folkeskoler er blevet. Udgangspunktet var, at der skulle han starte, fordi 

jeg har tre rigtig tætte veninder, der er skolelærere og de arbejder alle tre på folkeskoler. Så jeg ved lidt om, 

hvordan det står til forskellige steder og synes egentlig, at mange lærere gør et rigtig godt stykke arbejde, og 

det ville jeg godt være med til at støtte ved at sætte mit barn i folkeskolen. Der er ingen tvivl om, at vores 

værdier ligger i folkeskolen, fordi det er det både min mand og jeg kommer fra. Så valget var egentlig bare 

en gentagelse af det, vi kommer fra, og det vi kender og føler os trygge ved. Det er ligesom det, vi er indok-

trineret med. Jeg ser det som et fælles afsæt, vi alle sammen kan dykke tilbage til – ligegyldigt hvor vi møder 

hinanden i livet, så er det i vores folkeskoletid, vi har lært, hvad det er for et land, vi lever i. Det er meget 

godt også at møde nogle af taberne og slagsbrødrene, for du kommer jo til at møde dem i dit liv. Og jeg ved 

godt, at der er andre, som tænker meget mere på sig selv, og det kan helt skræmme mig, at man kan være 

så egoistisk. 

 

Men jeg havde faktisk skrevet ham op til privatskole, og der var jeg hurtigt ude, for det er jo lige når barnet 

bliver født, hvis man vil være sikker på, at der er en plads. Så jeg havde hele tiden privatskolen med. Når man 

får børn i København, så bor man måske i en lille lejlighed, og lige den folkeskole man bor i nærheden af har 

måske ikke det bedste ry. Så jeg har bevaret opskrivningen på to privatskoler, i det tilfælde det bliver nød-

vendigt senere. Den ene er en katolsk privatskole, som så vidt jeg ved, er lidt konservativ, og man går op i det 

faglige niveau. Den anden er en Lilleskole, som nok mere har en kreativ indgangsvinkel. Det handler også om 

at kigge på, hvilket barn man har. Er han lysende intelligent og har brug for faglige udfordringer, eller er han 

mere en, der skal tages lidt hånd om og have plejet de kreative sider. Det ved man jo ikke, når de er helt små. 

Så vi skrev ham op til to skoler, der tilbød forskellige ting. Der er også andre privatskoler, som egentlig bare 

er lidt en kopi af en folkeskole og ikke har nogen særlig profil. 

  

Han havde faktisk fået tilbudt en plads på en privatskole, og det føltes lidt som at sige nej til ”The Golden 

Ticket”. Jeg må ærligt indrømme, at jeg blev en lille smule fristet til at springe det der led over, der hed 

folkeskole. Men så alligevel var det ikke det fedeste at vælge en privatskole. Der er jo også en risiko for, at 

den her privatskole, vi så ville vælge fra første færd, alligevel ikke passede os. Det ville bare være sådan et 
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nederlag. Så det ville være for grimt at vælge en privatskole, og så det alligevel ikke levede op til forventnin-

gerne, så man var nød til at lave en omvendt og tage ham i folkeskole. Men når man får det tilbudt, så bliver 

det jo også et fravalg. Men vi synes, at der med folkeskolen også er noget rigtig fedt i, at man kender sit 

lokalmiljø. Så det var ikke et svært valg. 

Det er måske en fordom, jeg har om folkeskoler, men jeg synes, jeg kan se, at der i indskolingen er et rigtig 

bredt udsnit af distriktets børn. Man vil det gerne. Og så sker der et eller andet i mellemtrinnet, hvor rigtig 

mange skifter skole. Så når jeg ser på udskolingen på min søns skole, så kan jeg konstatere, at det er ikke så 

bredt et udsnit. Så er der langt imellem en lyshåret elev. For os er det ikke fordi, vi ikke har råd til at give 

vores børn en privatskole-uddannelse. Det er slet ikke det, det skal komme an på. Så hvis vi på et tidspunkt 

tænker, at han vil trives bedre på en anden skole, så flytter vi ham nok bare til en af privatskolerne. Men som 

udgangspunkt, så er man en medspiller, og det er ligesom det værdigrundlag, vi har. Og det første halvandet 

år har kun været positivt. 
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Fortællingerne vi har karakteriseret som Idealtype 4 er også de fortællinger, vi har flest af i materialet. Denne 

fjerde og sidste gruppe er genremæssigt blevet kategoriseret som skolevalgs-komedien. I skolevalgs-kome-

dien har vi observeret, at selvom skolevalget kan være svært, voldsomt og ekstremt, så skal det hele nok 

ende godt, fordi der altid findes andre muligheder. Dette er et træk, vi genkender som en komedie, hvor alt 

i sidste ende nok skal gå.  I en af fortællingerne bliver dette beskrevet således: 

 

“Jeg har egentlig stor tillid til, at lige meget hvilken skole barnet går på, skal det nok gå, bare 

det har en nogenlunde god ramme derhjemme” (Bilag 15 - Menneskefabrikken). 

 

Hovedpersonerne i alle fortællingernes begyndelse indleder dog et drama om et valg, der har så mange mu-

ligheder, at valget nærmest bliver umuligt. Hertil knyttes en særlig bekymring for, om man som forældre nu 

gør det rigtige: 

“Der var en masse bekymringer om hvad hun skulle have ud af skolen. Jeg synes det er et valg 

med mange overvejelser, for det handler om en fin balance mellem de her blødere værdier jeg tror på, og så 

på den anden side nogle krav fra samfundet” (Bilag 15 - Menneskefabrikken). 

 

Sideløbende opererer forældrene med en “joker”, som er med til at genoprette en tiltro til, at det hele nok 

skal gå på trods af, at valget er svært. Denne joker betyder, at hvis den valgte skole viser sig ikke at være god 

nok, så vælger man bare noget andet. De fleste forældre har endda skrevet børnene op på flere alternative 

skoler i det tilfælde, at folkeskolen eller det nuværende alternative skoletilbud viser sig at fejle i at give barnet 

de rigtige kompetencer. Forældrene opererer altså i højere grad, end vi ellers har observeret, med mulighe-

den for, at det på et senere tidspunkt kan blive aktuelt med et skoleskift: 

 

“Så der er hele tiden et spil. Man er hele tiden på som forældre. Man er hele tiden obs på, om 

det her er godt nok? Og der tror jeg, udskolingen stadigvæk er en ret stor udfordring for de fleste folkeskoler. 

Vi kunne nu godt finde på at lave et genvalg på et tidspunkt. Det hænger også sammen med, at der i Køben-

havn er en tendens til, at når du kommer til udskolingen, så er der mange der rykker på privatskole. (Bilag 19 

- Lokal forankring og ny ånd) 

 

En anden forælder giver udtryk for det samme med følgende: 
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“Skolevalget er en overvejelse man egentlig bliver ved med at have med sig. [...] Uanset hvor 

meget umage man kan gøre sig med alle sine overvejelser om værdier og overordnet om skolen og stemnin-

gen og lokalerne og alt det der, så kan man lande i en klasse, hvor det ikke fungerer. Eller også lander du i en 

pragtfuld klasse. Det er lidt et gyservalg på den måde” (Bilag 14 - I 7 sind). 

 

Nogle har endda været tæt på et skoleskift, fordi de har oplevet uacceptable omstændigheder i deres nuvæ-

rende valg: 

”Så oplevede vi nærmest sådan et kollaps i 3. klasse. At den sociale struktur faldt sammen. De 

elever med særlige behov kunne bare lige pludselig ikke være der og så var der den måde klassen blev ledet 

på, blev struktureret på. Der var vi så ude i et forløb, hvor netop alle de ressourcestærke var sådan – okay, nu 

skrider vi! Vi snakkede om det indbyrdes, vi tæller jo også som de ressourcestærke her, og vi fik også sat en 

hel masse i gang og fik skoleledelsen ind og sagt til dem: vi smutter! Vi står med en fod ude af døren. Vi har 

talt med den nærmeste privatskole og prøv og hør - vi kan få plads” (Bilag 17 - Her lugter lidt af folkeskole). 

Det er her interessant, hvordan engagementet omkring den valgte skole udfolder sig helt forskellig fra vores 

tragedier, som netop er fortællinger om mistrivsel og uacceptable værdier. Vi har vist, at tragedien temati-

serer en demokratisk kamp, såfremt forældrene oplever mistrivsel. I tragedierne går forældreren ind i skole-

bestyrelsen, bliver kontaktforælder eller på anden måde benytter sig af demokratiske politiske instanser. Det 

kunne også være kommunalbestyrelser i forbindelse med distriktsomlægninger m.m. Det demokratiske en-

gagement er idealet, såfremt forældreren ønsker at lave om på eller tilføre krav til skolen. Helt omvendt står 

det til i fortællingen om skolevalgskomedien, hvor det i højere grad er på tale, og endda ses som en sankti-

onsmulighed, at vælge anderledes. Forældrene oplever her en utilfredshed med skolen, der løses ved et ul-

timatum. En anden forælder beskriver her et andet scenarie, hvor der ikke er talen om problemer med lære-

ren, men mellem børnene i klassen: 

 

”Men altså jeg vil sige, der var på et tidspunkt her i første klasse, der gik det rigtig skidt i klas-

sen. Der var en pige som slet ikke kunne sammen med min datter. Og hvad skulle jeg dog stille op. Jeg synes 

virkelig, jeg havde prøvet alt, og der sad vi som forældrepar og var ude i, hvem af os skal flytte vores barn og 

skifte skole? Samtidig så tænker man: det må de jo lære, sådan er livet. Det vil man altid møde på arbejds-

pladser. Man møder nogen man tænker: vi kommer aldrig til at drikke kaffe sammen. Men det var bare så 

heftigt det clash mellem de to, at det andet barn kom på en friskole. 

Der prøvede jeg også at finde ud af, om hun kunne komme over på den friskole, hun stadig er skrevet op til, 

hvor vi kender nogle andre der går. Fordi den skulle også være rigtig god, og den er lige om hjørnet. Jeg synes 
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ikke man sådan skal kaste børnene rundt, og hvis hun er glad for sin skole nu, og det er hun, efter den anden 

pige har fundet en anden skole, så synes jeg egentlig at hun skal blive der” (Bilag 18 – Pengene under bordet 

eller folkeskolen). 

 

Her løses ultimatummet, ved at det bliver det andet barn, der flytter til en anden skole. Samtidig vurderer 

forælderen også, at det at ”kaste” rundt med børn ikke er optimalt. Der fortælles dog lige herefter, at hoved-

personens barn faktisk ikke havde en plads før 2. klasse og når nu problemet er løst – det andet barn har 

skiftet skole – er der ingen grund til at trække hovedpersonens barn ud. Barnet er stadig skrevet op, og mu-

ligheden for andre skoler er stadig til stede for fremtiden. 

 

Plottet i Idealtype 4 fortællingerne handler om et mulighedsoverskud, der gør skolevalget særligt komplice-

ret. Mange forskelligartede skoler har været interessante for disse forældre. Både folkeskoler i området og 

alternative skoletilbud er blevet overvejet og undersøgt. Det har for denne gruppe været vigtigt og nødven-

digt at indhente meget information for at sammenligne skolerne, og på baggrund af denne sammenligning 

forsøge at træffe det helt rigtige valg for deres barn. En forælder beskriver det på denne måde: 

 

“I sidste ende vil vi gerne have sådan nogle objektive valg. Man vil gerne kunne se alle fakto-

rerne, se tallene og sætte det op i et stort excel-ark og give dem point, og så er der en, der vinder - hurra!” 

(Bilag 17 - Her lugter lidt af folkeskole). 

 

Dette ser vi som et udtryk for, at forælderen gerne vil have mulighed for at risiko-minimere sin beslutning og 

ud fra objektive informationer kunne tage det helt rigtige valg. Hovedpersonen oplever med skolevalget så 

mange hensyn, der kan tages med i betragtning, at valget forekommer helt ironisk. Med udbruddet - hurra! 

vises en ironisk distance til valget - og særligt til det faktabaserede valg. Hovedpersonen har dog været ude 

på flere skoler, snakket med skoleledere, indhentet materiale og med de mange oplysninger forekommer 

valget pludselig så kompliceret, at det bliver komisk. Det endelige skolevalg bliver i stedet baseret på en 

mavefornemmelse: 

 

“Det bliver i stedet en mavefornemmelse. Når du er ovre og besøge nogle skoler, og du ser de 

er enormt nedslidte. Det bliver helt fysisk hvor du tænker: ej, her har jeg selv haft nogle dårlige folkeskolemin-

der. Noget der ikke var rart. Og når du kommer ind, kan du nærmest lugte det. Altså, det lugter af folkeskole 

og man tænker: shit” (Bilag 17 - Her lugter lidt af folkeskole).  
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Forældrene romantiserer ikke deres valg som det idealistiske skolevalg. I stedet veksles mellem universelle 

værdier og hvad vi kalder et mere opportunistisk valg. Det opportunistiske valg er bestemt af de situations-

bestemte værdier, som når lugten på en folkeskole kan virke afgørende for et skolevalg. I fortællingen ovenfor 

forbindes lugten af skolen til egen skoletid, men samtidig bliver lugten af folkeskolen komisk. Vi griner med 

forældreren her, fordi han også fortæller om din og min folkeskole som en folkeskole, der ikke ændrer sig, 

men står stille. Han bygger på en erfaring omkring sin folkeskoletid og udtrykker her sin indre tid narrativt 

ved at sætte to tidsligt adskilte hændelser i forbindelse med hinanden. Det er den indre tid, der her danner 

et narrativt billede, som det er let for mange at relatere sig til på trods af, at man ikke har gået på den samme 

skole som denne forælder. På den ene side er det svært for forælderen at konkretisere, hvad det er for 

værdier, han tillægger denne situationsbestemte erfaring, men folkeskole-lugten er i hvert fald ikke positiv, 

måske fordi den ikke er foranderlig. Forældrene i denne idealtype tillægger ikke særlige stærke eller konkrete 

værdier til fravalget, fordi der skabes en distance til valget. I stedet markeres tilvalget med situationsbe-

stemte værdier, som godt kan ændres over tid. 

 

Forældrene i skolevalgs-komedien taler dog meget idealistisk om de situationsbestemte værdier, som f.eks. 

det fællesskab de bliver en del af på en specifik skole. Som ved de andre tre idealtyper er det at være en del 

af et fællesskab altså vigtigt. I skolevalgs-komedien er fællesskab ikke udelukkende knyttet til skolen, men er 

mere flydende og i høj grad omfatter det også, hvordan forældrene selv kan blive en del af et fællesskab. Der 

ses således et større potentiale i fællesskabet end i de andre idealtyper. Dette ses f.eks., når en forælder 

fortæller om det medejerskab, han føler, når han får lov at involvere sig i skolen og være en del af det fælles-

skab, der findes på skolen: 

 

“Og det er ikke svært at involvere sig heller. Det betyder noget for mig i forhold til det ejerskab 

jeg føler for skolen. Fordi det er jo ikke min ide eller min skole, men alligevel, så har jeg stadig noget af den 

der pionerånd. Jeg føler ligesom, at jeg også hører hjemme der. Rigtig mange af børnene ved hvem jeg er, de 

ved, at jeg er hendes far” (Bilag 13 - Det ekstreme valg). 

 

Fællesskabet handler også om at indgå i et lokalt netværk og være en del af barnets skole og hverdag uden 

for skolen. I citatet herunder forklarer en forælder, hvordan det at have et barn på den lokale folkeskole også 

har givet hende selv et stærkt netværk: 

 

“Jeg tror, at jeg var meget fokuseret på den lokale distriktsskole, fordi jeg tænker, at det er her 

ens legekammerater bor og det netværk, der også ligger i at vælge den lokale skole, det vurderede jeg som 
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rigtig vigtigt. Som forældre er der simpelthen også den bonusting ved det, at vi får et netværk i det område vi 

bor i. Det er jo også det folkeskolen gør, jeg har lært rigtig mange mennesker at kende efter han begyndte i 

skole. Jeg skal ud med nogle på lørdag. Det giver også en forankring, som forældre, og det får mig til at føle, 

at jeg hører til. Så det er sådan en bonuseffekt“ (Bilag 19 - Lokal forankring og ny ånd). 

 

Denne måde at romantisere det lokale fællesskab ligner folkeskole-romancens idealisering af det lokale fæl-

lesskab. Forskellen er, at i folkeskole-romance er det lokale fællesskab med til at give barnet en vigtig social 

kompetence. Forældrene i skolevalgs-komedierne ser også fællesskabet som et netværk, de selv kan få noget 

ud af. 

 

De romantiske fortællinger sætter et skarpt skel mellem hvad der er acceptabelt og hvad der er uacceptabel 

i skolevalget. Denne skelnen er ikke tydelig i skolevalgs-komedierne. Med en distance til valget af skole holdes 

muligheden åben for, at tilvalget kunne have været anderledes. Et eksempel er denne forælder, der distan-

cerer sig helt fra det svære valg om skole ved at lade tilfældighederne råde: 

   

“På mange måder kom den her nye friskole lidt som en appelsin i turbanen, fordi det havde vi 

ikke lige regnet med og vi havde jo på mange måder indstillet os på, at hun skulle gå på den kommunale 

skole. Der havde hun fået gode venner og det er sgu også vigtigt at fortælle, at vi havde en rigtig god oplevelse 

af det” (Bilag 13 - Det ekstreme valg). 

 

Skolen kom som en appelsin i turbanen, tilfældighederne fik lov at råde, og beslutningen faldt ikke ud som 

det ellers var forventet. Samtidig er der i dette drama forinden præsenteret en række andre situationer, som 

også kunne have formet valget. Selv det endelige alternative skolevalg behandles med en distance, når det 

understreges til slut, at den kommunale skole faktisk havde været en rigtig god oplevelse. 

 

Forældrene i Idealtype 4 er mere fleksible i deres valg af skole end de andre idealtyper. Denne fleksibilitet 

betyder, at der opstår en indre konflikt mellem tale og handling. En konflikt forældrene med distance og ironi 

forsøger at skjule. Den opstår mellem de idealistiske overvejelser forældrene gør sig i forbindelse med sko-

levalget og det at mavefornemmelsen eller tilfældighederne endeligt afgør valget. Det betyder, at den værdi, 

der i situationen bestemmer, er mavefornemmelsen. Det opportunistiske valg afgøres af en situationsbe-

stemt værdi. Det, der har mere universel betydning for valget hos forældrene, er, at mulighederne holdes 

åbne. Det er muligt for disse forældre at foretage forskellige opportunistiske valg, fordi deres universelle 
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værdier handler om potentialet for andre og bedre muligheder i fremtiden. Disse forældres universelle vær-

dier er således meget mere fleksible end hos de andre idealtyper, fordi det handler om potentialitet, som 

også dækker over en uvis potentialitet i fremtiden. 

 

Vi har iagttaget at specifikke værdier, der bliver markeret i forhold til skolevalget, kan bøjes, så de passer 

præcis med den skole, barnet går på lige nu. Denne forælder har f.eks. haft sine børn på en folkeskole, men 

har senest flyttet dem til et alternativt skoletilbud. I fortællingen beskriver forælderen, hvordan det er en 

vigtig værdi, at valget af skolen bliver et tilvalg. I første omgang havde førstevalget om et alternativt skoletil-

bud ikke været muligt. I stedet blev valget af den lokale folkeskole alligevel et tilvalg, for her var der potentiale 

for at præge skolen med egne værdier, og på den måde tale om valget som idealistisk: 

 

“Fordi jeg i udgangspunktet ikke syntes det var super sjovt, at de kom i folkeskolen, fordi det 

så blev med de værdier, der er dominerende i samfundet i dag, hvor alt handler om vækst, materialisme og 

der er et manglende øje for kredsløb og helhed. Dem er jeg ikke enige i, men jeg kunne ikke få den første ind 

på en privatskole. Så vendte jeg den om og sagde: hvis jeg ikke kan få dem ind, så vil jeg hellere satse på 

folkeskolen og prøve at præge den med vores værdier. Vi satser på det lokale og det er folkeskolen. På den 

måde kunne vi godt stå inde for det” (Bilag 16 - Skolen skal vælges til). 

 

Så på trods af, at hun i første omgang har fravalgt folkeskolen som en skole, der kan matche hendes værdier, 

formår hun alligevel at betragte valget af folkeskolen som et tilvalg. Hun gør det på denne måde muligt at 

tilvælge mange forskellige typer skoler, ved at tillægge dem de værdier, der er vigtige for hende, og undgår 

at fiksere disse værdier på kun én bestemt type skoletilbud. En mangfoldighed af skoler kan således potentielt 

tillægges de værdier, som for den enkelte forælder er vigtig. De situationsbestemte værdier, forældrene læg-

ger til grund for valget af skole, er derfor også mere differentierede og mangfoldige end i de andre idealtyper.  

 

I Idealtype 4 er det overvejelser om, hvad fremtiden kommer til at byde deres børn, og hvilke kompetencer, 

der er vigtige for deres børn at lære for at blive parat til den verden de møder uden for skolen. 

 

“Jeg kan dog blive nervøs for, at den virkelighed, som er derude, og som er den generelt her-

skende, den kan være svær at blive parat til” (Bilag 15 - Menneskefabrikken). 

 

I forældrenes ønske om at risikominimere en usikker fremtid, åbnes valget op i en potentiel fremtid. Den tid, 

der sættes i fortællingerne, er særlig interessant, fordi de fortæller om en fremtid, der spænder sig ud i usikre 
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fremtiders fremtider og ikke bare i nutidens fremtid. Det handler om at prøve at forberede barnet til at agere 

i denne usikre fremtid. Fælles for forældrene i idealtype 4 er, at de holder en distance til deres valg af skole. 

Dette gør, at valget aldrig fikseres som et naturligt valg eller som det endegyldige valg, og derved opretholdes 

muligheden for, at valget kunne have været anderledes og kan ændres, hvis omstændighederne byder det. 

Der markeres potentialitet som universel værdi hos forældrene og for det endelige skolevalg er det potenti-

alitet i de situationsbestemte værdier, der afgør hvilken skole, der i en given tid tilbyder barnet de bedste 

muligheder og den mindste risiko for uacceptable omstændigheder.  
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Oversigt over Idealtyperne 

 

Herunder ses en grafisk opstilling, som viser de fire idealtypers genre, plot og værdier  
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Opsummering og sammenligninger 

 

I arbejdet med den meningsskabende fortælling omkring skolevalget i København har vi ved at kategorisere 

fire idealtyper set, hvordan der skabes mening omkring valget af skole på forskellige måder. Samtidig ser vi i 

idealtyperne, at forholdet mellem tale og handling, mellem iagttagede værdimarkører og selve valget er for-

skelligt i de forskellige genre af fortællinger. Ved at sammenligne og vise kontraster imellem de fire idealtyper 

kan vi vise, at der kan optræde sammenlignelige situationsbestemte værdier i de fire kategorier, og der kan 

være sammenlignelige universelle værdier, men der tilskrives mening til disse værdier på forskellige måder. 

Samtidig har vi set, hvordan værdier i fortællingerne kan stabilisere en beslutning om et skolevalg og også 

destabilisere og komplicere valget yderligere.  

 

I de efterfølgende afsnit vil vi som en del af konklusionerne, der skal danne grundlag for analysedel 2, gen-

nemgå de fire idealtyper og vise hvordan meningstilskrivningen til valget af skole er sat forskelligt i hver 

idealtype. 

 

Den romantiske meningstilskrivning 

 

Vi har i analysen vist at Idealtype 1 og 2 ligner hinanden. De er begge romantiske fortællinger, der idealiserer 

et valg, fordi der ikke er nogen konflikt mellem det, der beskrives som universelle værdier og det valg der 

tages. Dette betyder også, at der ikke er nogen konflikt mellem det, de siger, er deres værdier, og hvordan 

de handler. Vi har vist, at de universelle værdier, som forældrene i disse to idealtyper bygger deres valg på, 

ligner hinanden, selvom værdierne er rettet mod henholdsvis folkeskolen og det alternative skoletilbud. Vær-

dierne består overordnet af to kategorier. Det drejer sig om, at man gennem skolen bliver en del af et fælles-

skab, og at skolen er vigtig for at give barnet nogle brugbare faglige og sociale kompetencer. Det er dog 

forskelligt hvilken mening, der tilskrives disse to værdier i de to idealtyper. 

 

Fællesskab 

Hos privatskole-romantikerne er det vigtigt med et særligt fællesskab omkring skolen, hvor det er vigtigt, at 

de andre forældre også har lyst til at engagere sig. Det lokale fællesskab bliver også nævnt af nogle af foræl-

drene, men er ikke det vigtigste for fællesskabet. Der er i højere grad tale om fællesskab omkring skolens 

aktiviteter, hvor man som forældre har mulighed for at deltage og engagere sig så meget som muligt. Det er 
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et fællesskab, der er afgrænset af nogle specifikke interesser. Der er altså i modsætning til folkeskole-roman-

tikerne tale om et interessefællesskab hos privatskole-romantikerne. Interessefællesskabet er f.eks. fælles-

skaber omkring bæredygtighed, pædagogik, udeliv m.m. 

 

For forældrene i folkeskolen handler fællesskabet mere om at møde og omgås de mennesker, som bor i det 

område, man selv bor i. Når de deltager og engagerer sig i skolen, er det på samme tid også en deltagelse og 

engagering i det lokalsamfund, de bor i. Det lokale fællesskab for forældrene her er ikke afgrænset af inte-

resser, men af lokalområdet. Interessefællesskabet ligger for folkeskole-romancen uden for skolen.  

 

Kompetencer 

Det er også forskelligt, hvordan forældrene i de to idealtyper meningstilskriver værdier om sociale og faglige 

kompetencer. Som vist, så er kompetencer for privatskole-romantikerne knyttet til de situationsbestemte 

værdier og det er vigtigt for forældrene, at skolen tager hånd om en bred vifte af forskellige kompetencer. 

Her bliver det især vigtigt, at skolen anvender en alternativ undervisningsform, som understøtter de speci-

fikke, situationsbestemte værdier. Det skolen skal give, er derfor en helhed, som udvikler barnet på alle de 

områder, der for forælderen markeres som vigtige. For folkeskole-romantikerne handler kompetencer mere 

om at lære at omgås en mangfoldighed af mennesker, så barnet kan få en bred indsigt i den verden, børnene 

lever i. Hvis folkeskole forældrene har nogle mere specifikke værdier, de synes er vigtige, påtager de sig selv 

opgaven for at lære deres barn dette. 

 

Vi kan altså konkludere, at de to forældre typer betegner både fællesskab og social og faglige kompetencer 

som universelle værdier i deres fortællinger, men at meningen for de to begreber sættes på forskellig vis. 

 

Den tragiske meningstilskrivning 

 

Folkeskole-romancen og Folkeskole-tragedien ligner hinanden på den måde, at folkeskolen er det naturlige 

førstevalg af skole og derfor også det idealistiske valg. Der er dog den forskel, at der for forældrene i tragedien 

er sket et brud forårsaget af ydre omstændigheder, som ikke har været muligt at reparere på andre måder, 

end ved at vælge et privatskole alternativ. Folkeskole-tragediens universelle værdier er langt hen af vejen de 

samme som folkeskole-romancens, men der kan tilføjes én særlig værdi, som der lægges ekstra meget vægt 

på, og det er demokrati. Det ses både når forældrene nærmest over-engagerer sig i deres børns skoler, for 
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at forsøge at forbedre barnets trivsel i klassen. Og det ses når det frie skolevalg bliver opfattet som en ret-

tighed, de vælger at stå fast på. 

 

Brudene i de tragiske fortællinger betyder, at der opstår en konflikt mellem forældrenes idealisering af fol-

keskolen og den måde, de af ydre omstændigheder føler sig tvunget til at handle på. Den måde disse forældre 

håndterer denne konflikt er ved, at skjule den manglende sammenhæng mellem talen: idealiseringen af fol-

keskolen og handlingen: valget af privatskole. Dette gør de ved at fortælle om konflikten, som noget der er 

påtvunget dem udefra, og som de har forsøgt at kæmpe imod, men uden held. 

 

Tidsligt tager forældrene i idealtype 1,2 og 3 udgangspunkt i, hvordan situationen og kravene for skolevalget 

ser ud her og nu. Forældrene fortæller, hvorfor valget er fikseret, som det er på det givne tidspunkt, vi har 

snakket med dem. De trækker på erfaring og sætter fremtiden på baggrund af nutiden. Forældrene i de tre 

første idealtyper behandler således deres krav om sociale og faglige kompetencer ved at tale om den valgte 

skoles kompetencegivende fordele for barnet nu og fremadrettet. 

 

Skolevalgs-komediens meningstilskrivning 

 

Fortællingerne i Idealtype 4 kan ved første øjekast godt ligne fortællingerne i de tre foregående idealtyper. 

Det er dog i fortællingernes helheder alligevel noget, der skiller dem markant ud fra de foregående. For i 

disse fortællinger markerer forældrene i stedet det potentielle valg af skole, og det at skolevalget under an-

dre omstændigheder og i fremtiden sagtens kunne falde ud anderledes. På trods af at forældrene ofte har 

en klar holdning til hvilken skole, barnet skal gå på, så har de haft svært ved at tage valget om en bestemt 

type skole. Dette resulterer for disse forældre i en indre konflikt mellem tale og handling, som betyder, at de 

holder mulighederne åbne for, at valget kunne have været anderledes og at der kan vælges om på et senere 

tidspunkt. Forældrene håndterer derfor konflikten mellem tale og handling ved at sætte fokus på den, og 

derfor fremstår de komiske og i nogen grad satiriske. De forsøger ikke at skjule deres tvivl om valget, men 

bruger i stedet tvivlen til at holde alle muligheder åbne. Dette gør også valget ekstra kompliceret, da der 

samtidig er et ønske om at tage det mindst risikofyldte valg. For at risikominimere indsamler disse forældre 

derfor meget information om de forskellige skoler, for at kunne tage valget på baggrund af denne viden, men 

i sidste ende er det mavefornemmelsen, der bestemmer det endelige valg. 

 

Til forskel fra de tre andre idealtyper tilskrives der mening til skolevalget på en særlig måde i skolevalgs-

komedierne. Idealtype 1, 2 og 3 ønsker at lukke for mulighederne ved at idealisere særlige værdier knyttet 
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til barnets skole. Modsat er der tale om en åbning hos denne sidste type forælder. En åbning, der med mar-

keringen af potentialitet, sætter tidsligheden i disse fortællinger helt anderledes. Vi ser hvordan forældrenes 

fortællinger tidsligt spænder sig ud mod en uvis fremtid. I deres forestillinger om fremtidig revurdering af 

valget er det altså en mulighed, at det er noget andet, der er vigtigt for dem, end hvad det er lige nu. Der kan 

på den måde være nogle andre og nye krav i en uvis fremtid, som starter overvejelsen om valget på ny. 

Fortællingen om valget strækkes således ud over en given fremtid og kommer også til at omfatte fremtidens 

fremtid. De taler altså om fremtiden og at der i fremtiden kan være krav mod dennes fremtid. 

 

Tilvalg er et fravalg 

 

I det følgende vil vi inddrage eksisterende litteratur om emnet “skolevalg”, for at kunne diskutere vores egen 

narrative behandling af emnet op imod andre resultater. I vores litteratursøgning er vi kun stødt på en nyere 

udgivelse (efter reformen), der undersøger baggrunden for tilvalg af skole. Det Nationale Videncenter for 

Friskoler har i rapporten “Forældres valg”, der bygger på en landsdækkende kvantitativ spørgeskemaunder-

søgelse, undersøgt baggrunden for forældres tilvalg af det alternative skoletilbud, som dækker over privat- 

og friskolerne. Rapporten om “Forældres valg” er den eneste undersøgelse, vi har fundet, hvor tilvalget af 

skole sættes som undersøgelsesgenstand. Fravalg er derimod oftere belyst. For eksempel har KL i 2014 udgi-

vet et notat, der opsummerer undersøgelser om eksempelvis inklusion, klassekvotient, udgifter pr. elev, ka-

raktergennemsnit og lærerfravær har givet anledning til et evt. fravalg af folkeskolen (KL, 2014). Under-

visningsministeriet har i en evaluering fra 2011 lavet af Rambøll, undersøgt virkningen af det frie skolevalg, 

efter implementeringen af frit skolevalg hen over kommunegrænser (Rambøll, 2011). Rapporten er en op-

følgning på en evaluering foretaget i 2007, efter den første lov om frit skolevalg blev indført (i 2005). I denne 

vises der også resultater, der beskriver særlige områder af fravalget af folkeskolen. Rapporten er dog baseret 

på et casestudie af fem kommuner, hvor København ikke er medtaget. 

 

Vi vil herunder diskutere resultaterne fra “Forældres valg” op imod resultaterne af den narrative analyses 

konklusioner. Det vil vi gøre med henblik på at diskutere, hvordan udviklingen af idealtyperne kan bidrage og 

udbygge litteraturen om tilvalget af skoletilbud i Københavns Kommune. Vi vil også kunne vise, hvordan vores 

narrative strategi får syn for et mere nuanceret billede af forældrenes overvejelser, end angivet i “Forældres 

Valg”. 

 

Det er eksplicit udtrykt, at undersøgelsen ikke handler om, hvad der er galt med folkeskolen (Juncker, 2014, 

s. 7). Spørgeskemaundersøgelsen, som rapportens resultater bygger på, indeholder 13 spørgsmål (Ibid. s. 11). 
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De første otte spørgsmål behandler de adspurgte forældres socioøkonomiske baggrund og barnets klassetrin. 

Spørgsmål ni til elleve behandler baggrunden for tilvalget af det alternative skoletilbud. Disse resultater væl-

ger vi ikke at kommentere yderligere her. Resultaterne for spørgsmål 13, samt konklusionerne fra kommen-

tarfelterne i slutningen af rapporten er de dele af rapporten, vi vil trække ud. Dette gøres med henblik på at 

vise, hvordan grupperingen af forældrenes svar fra undersøgelsen ligner, men også adskiller sig fra vores 

inddeling af idealtyper, samt vise hvor vi kan udbygge resultaterne. Det afsluttende spørgsmål i den kvanti-

tative undersøgelse behandler skoleskift og lyder således: Spørgsmål 13: Har dit barn tidligere gået på folke-

skole? 13a Hvorfor flyttede du barnet fra folkeskole til en fri, eller privat grundskole, og 13b: Hvad er årsagerne 

til, at dit barn ikke går i folkeskole? 

 

I “Forældres valg” er der kun blevet undersøgt forældre med børn i alternative skoletilbud. Dette betyder 

noget for sammenligningsgrundlaget. Vores empiriske grundlag er bredere funderet, fordi vores punkt for 

iagttagelse berører forældre, der har valgt både det alternative tilbud samt folkeskolen. Forældregruppen, 

som denne rapport behandler, omfatter ikke forældre, der udelukkende ville vælge en folkeskole. Vores 

Idealtype 2 er altså ikke repræsenteret i deres materiale. Vores tre resterende idealtyper er repræsenteret, 

idet der i alle tre grupper af fortællinger er forældre, som har valgt et alternativt skoletilbud. Vi finder det 

således relevant at lave en sammenligning, fordi en meget stor gruppe af forældre i vores undersøgelse, hele 

14 fortællinger, ligner respondenterne fra “Forældres Valg”. Vi kan derfor både underbygge og udvide resul-

taterne fra den kvantitative undersøgelse.  

 

Men der er selvfølgelig begrænsninger. Både fordi indsamlingsmetoden tager sig ud meget forskelligt og den 

geografiske afgrænsning er bredere for informanterne i “Forældres Valg”. Rapporten bygger på en landsdæk-

kende undersøgelse og er derfor ikke direkte sammenlignelig med vores resultater, der er afgrænset til Kø-

benhavns Kommune. Men fordi rapportens resultater har medtaget en regional opdeling af forældrene, kan 

vi sammenligne disse, når der er signifikante resultater for Region Hovedstaden. 

 

Respondenterne i “Forældres Valg” overlapper som nævnt vores genremæssige inddeling af idealtyperne. 

Forældrene i Idealtype 1 - Privatskole-romancerne - har kun været i kontakt med privatskoletilbud og er alle 

samme type respondent som de adspurgte i spørgeskemaundersøgelsen.  Forældrene i Idealtype 3 - Folke-

skole-tragedien - fortæller alle om et tvunget valg af et alternativt tilbud, og i Idealtype 4 er fire af hovedper-

sonerne endt med at vælge et privatskoletilbud (‘I 7 sind’, ‘Menneskefabrikken’, ‘Skolen skal vælges til’ og 

‘Det ekstreme valg’), og er derfor også direkte sammenlignelige med informanterne fra “Forældrenes 
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valg”.  Yderligere har flere i Idealtype 4 overvejet et privatskoletilbud, hvilket betyder, at vi også her har en 

type, som rapporten egentlig er blind for nemlig dem, der både har overvejet folkeskole og privatskole.   

 

Vi ser altså et stort sammenligningsgrundlag, fordi en stor del af fortællingerne vi har indsamlet berører bag-

grunden for et tilvalg af privatskolen.  Resultaterne fra den kvantitative undersøgelse viser, at hvert tredje 

barn i de private tilbud tidligere har gået på en folkeskole. I indskolingen er der tale om hvert syvende barn, 

og flere end hvert andet barn i udskolingen, har tidligere gået på en folkeskole (Ibid. s. 36). Her er der tale 

om en stor gruppe af forældre, hvor tilvalget af et privat alternativ helt konkret hænger sammen med et 

fravalg af en folkeskole.  

 

Rapporten viser derfor, at der trods en eksplicit udlægning om det modsatte, er en forbindelse mellem tilval-

get af det alternative skoletilbud og et fravalg af en folkeskole, hvilket stemmer helt overens med denne 

afhandlings indsamlede fortællinger. Rapportens resultater behandler emnet skoleskift, som vi kan give yder-

ligere indsigt i med forældrenes fortællinger. Vi kan vise uddybende svar i forbindelse med skoleskiftet, som 

giver helt konkrete billeder på, hvorfor fravalget er en vigtig faktor for et tilvalg, og hvorfor fravalget derfor 

ikke bør tages ud af ligningen, når man vil vise forældres motivation for at vælge et bestemt skoletilbud. Vi 

kigger hermed på den blinde plet, der opstår, når rapporter som disse ikke medtager helheden i en fortælling 

om skolevalg og skoleskift.   

 

I “ Forældres Valg” angiver lige under halvdelen (47%) af andengangs skole-vælgerne dårlig trivsel eller fag-

lighed som årsag til fravalget og overgangen til det alternative skoletilbud (Ibid. s. 37). 

 

Vores folkeskoletragedier viser ligeledes et billede af, hvordan forældre oplever mistrivsel som en baggrund 

for at vælge et privat skoletilbud. Det folkeskoletragedierne også er et billede på, er, at forældrene i denne 

gruppe har et stærkt tilhørsforhold til folkeskolen og deres idealer og universelle værdier ligger hos folkesko-

len. Tilhørsforholdet gør, at mange af disse forældre faktisk oplever valget som ambivalent. Nogle ville gerne 

kunne benytte sig af Det frie skolevalg og på den måde have muligheden for at tilvælge en anden folkeskole, 

når de oplever mistrivsel. 

 

Rapporten viser, at forældre, der aldrig har sendt deres børn på en folkeskole, begrunder fravalget af en evt. 

folkeskole med kategorierne ”for få ressourcer i folkeskolen”, ”et fravalg af den nærmeste folkeskole” og 
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”folkeskolen er ikke tilstrækkelig rummelig” (Ibid. s. 36). I vores materiale finder vi, at privatskole-romanti-

kerne, som aldrig har overvejet en folkeskole, benytter lignende begrundelser for dette fravalg. Vi har skrevet 

om Idealtype 1 forældrenes fravalg af folkeskolen: 

 

“Valget af skolen er dog i høj grad også taget på baggrund af et fravalg af folkeskolen, da den 

ikke kan give barnet hverken de rette sociale eller faglige kompetencer” (jf. s. 46).  

 

Vi har yderligere iagttaget førstegangsvælgere i Folkeskole-tragedierne markerer “fravalg af nærmeste fol-

keskole”, som baggrund for et tvunget tilvalg af de alternative skoler. Vi har samtidig også set en frustration 

hos dem, fordi det ikke har været muligt at benytte det frie skolevalg. Igen handler det for forældrene om et 

ønsket tilhørsforhold til folkeskolen, fordi det er her de ser den største overensstemmelse med egne værdier.  

 

Rapporten viser en gruppe af respondenter, som aldrig har haft børn i folkeskolen, men som taler om et 

aktivt tilvalg af det alternative skoletilbud, der ikke hænger sammen med et fravalg af én folkeskole eller 

folkeskolen som helhed (Ibid. s. 38).  

 

Der kategoriseres endeligt fire grupper af forældre i rapporten: 

1: Det aktive tilvalg. Hvor fravalget ikke er gældende for tilvalget. Der vælges på baggrund af f.eks. en skoles 

værdier, faglighed, udseende, ledelse m.m.  

 

2: Det implicitte fravalg. Vægter også visse af de elementer, som den første gruppe gør, men beskriver deres 

valg af frie og private grundskoler som et bevidst fravalg af folkeskolen, som de af mange forskellige grunde 

betragter som for dårlig. 

 

3: Det tvungne fravalg. Synes slet ikke dårligt om folkeskolen og var glade for den, de havde, men var ’tvun-

get’ til at vælge et privat tilbud. 

 

4: Det store fravalg. Indlemmer de forældre, som i første omgang havde valgt folkeskolen til, men senere har 

fravalgt den, fordi den af den ene eller anden grund opleves som dårlig, og/eller de havde en oplevelse af, at 

deres barn mistrives (Juncker, 2014, s. 46). 

 

Vi kan uddybe de fire grupper betydeligt. Det er særlig interessant at rapporten eksplicit forsøger at af-

dække tilvalget, men i konklusionerne er det for tre ud af fire grupper fravalget, der er særligt vigtigt: det 
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implicitte fravalg, det tvungne fravalg og det store fravalg. Det tvungne fravalg er ikke synligt i vores materi-

ale og vi kan ikke kommentere yderligere på konklusionerne her. Til gengæld har det implicitte fravalg og det 

store fravalg samme form som henholdsvis privatskole-romancen og folkeskole-tragedien. Privatskole-ro-

mancerne baserer ligeledes deres alternative skolevalg på et implicit fravalg af folkeskolens værdier. I folke-

skole-tragedierne opleves der, ligesom i det store fravalg, så uacceptable omstændigheder med folkeskolen, 

at skolevalget ændres og i de fleste tilfælde for vores forældre, ændrer det sig til et alternativt skoletilbud, 

fordi det frie skolevalg ikke er en realitet. Forskellen mellem måden vi har sat vores empiriske materiale op 

på og måden rapporten om forældres valg har udlagt problemstillingen er, at vi får øje på både tilvalget og 

fravalget i vores fortællinger. Privatskole-romancen handler ikke kun om et implicit fravalg, men også om et 

eksplicit tilvalg af en alternativ skoles værdier. Ligeledes formår vores materiale også at give stemme til det 

tilvalg, folkeskole-tragedierne i første omgang tillægger folkeskolen som helhed. Vi får altså i højere grad øje 

på nuancer i debatten om forældrene i de alternative skolers tilbud. 

 

Med tre fravalgs-grupper står rapporten tilbage med kun én form for tilvalg, nemlig det aktive tilvalg. Det 

aktive tilvalg er de forældre, som slet ikke markerer fravalg og dermed kun vælger på baggrund af de værdier 

en bestemt skole kan tilbyde. Denne gruppe er særlig interessant for os, da den gruppe vi kan sammenligne 

med er den fleksible forælder i skolevalgs-komedierne. I skolevalgs-komedien er der dog mere på spil end 

bare det rene tilvalg. Vi mener at disse forældre agerer mellem konstante åbne potentialer og aldrig konkre-

tisere deres fravalg værdimæssigt. De vil, ligesom forældrene i det aktive tilvalg, markere et tilvalg af den 

skole, der i en given tid er den benyttede. Men det de ikke får øje på i “Forældres Valg”, er de mange over-

vejelser og muligheder for skoleskift forældrene i skolevalgs-komedierne opererer med. 
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Delkonklusion 

 

Vi har i analysedel 1 iagttaget Københavnske forældres valg som helheder i meningsskabende fortællinger, 

og er kommet frem til tre former for fortællinger i valget om skole: den romantiske, tragedien og komedien. 

Hver genre bestemmer valget ud fra særlige værdimarkører, der tilskriver mening til valget på en særlig 

måde.  

 

Analysen viser, at de fortællinger om skolevalg, vi har indsamlet og analyseret, kan inddeles i 4 forskellige 

idealtyper ud fra fortællingernes plot, genre og rolle. Vi har således fundet to forskellige romantiske fortæl-

linger nemlig folkeskole-romancen og privatskole-romancen. Plottet i disse fortællinger handler om et ideali-

seret valg, der ikke kunne have været anderledes. De universelle værdier, de markerer som særlig vigtig for 

skolevalget, er fællesskab og sociale og faglige kompetencer. Privatskole-romantikerne idealiserer et inte-

resse fællesskab og folkeskole-romancerne idealiserer et lokalt fællesskab. I folkeskole-romancen kommer 

det lokale fællesskab til at være afgørende for, hvilke sociale og faglige kompetencer der er vigtige for barnets 

skolegang. De sociale og faglige kompetencer værditilskrives i privatskole-romancen som særlige interesser. 

Den tredje idealtype, knytter sig til en mislykket idealisering af folkeskolen. Denne idealtype har vi kaldt for 

folkeskole-tragedien og omfatter både fortællinger om det tragiske i at have et barn, der mistrives på en 

folkeskole og derfor bliver flyttet til en privatskole og nederlaget ved ikke at have mulighed for at benytte sig 

af det frie skolevalg. Der knyttes de samme værdier til valget af skole som i folkeskole-romancerne, men i 

tragedierne kan tilføjes en værdi, der ligger særligt vægt på demokratisk engagement. Den sidste idealtype 

vi har beskrevet i denne analyse er skolevalgs-komedien. Forældrene i denne kategori er mere fleksible i 

deres valg end de andre, og de har formået at holde mulighederne for valget åbent ved ikke at fiksere sig på 

en bestemt skole eller en særlig type skole. De værdier, der er afgørende for skolevalget i komedien, er po-

tentialitet og mavefornemmelse. Værdier som fællesskab og sociale og faglige kompetencer er hos denne 

idealtype altid underlagt en potentialitet. 

 

Disse tre meningsformer tager vi videre i Analysedel 2, hvor vi vil behandle dem som kommunikation.  
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Kapitel 5: Analysedel 2 

 

I Analysedel 1 så vi fire idealtypiske fortællinger, der på hver sin måde kommunikerede om valget af skole. 

Konklusionen pegede på forskellige meningstilskrivelser af værdier sat i forbindelse med skolevalget. Ved at 

tage udgangspunkt i disse konklusioner vil vi svare på det andet arbejdsspørgsmål: 

 

Hvordan meningstilskrives tilvalget af skole som løsningen på problemet om det frie skolevalg?  

 

Som beskrevet i analysestrategien vil første del af denne analyse tage udgangspunkt i resultaterne fra den 

første analyse og kvalificere konklusionerne på en ny måde ved at anvende ledeforskellen Begreb ˥ Mod-

begreb. Vi vil begrebsliggøre de værdier, vi har iagttaget i forældrenes kommunikation om skolevalg fra Ana-

lysedel 1, og tilføje hvordan begrebet tilskrives mening ved at vise hvilket modbegreb, der definerer begre-

bet. Det er altså Luhmanns systemteori og forståelse af semantik, der danner rammen om denne analyse. En 

semantik er strukturer inden for et givent kommunikationssystem, som vi i nærværende afhandling har kon-

strueret som idealtyper. 

 

De fire idealtyper vil i herunder figurere som fire måder at vælge skole på i tre givne former: romancen, 

tragedien og komedien.  

 

Romancen 

 

Romancerne handler om et idealiseret valg. De romantiske skolevalgs fortællinger løser dermed problemet 

om skolevalg ved at idealisere og markere tilvalget, som det eneste rigtige valg. I tilvalget fikseres der former 

af Begreb ˥ Modbegreb, der knytter sig til det rigtige skolevalg. Den form romance-fortællingerne først og 

fremmest fikserer skolevalget om er fællesskab. Fællesskab bliver derfor også tema i kommunikationen.   

 

Fællesskabets Begreb ˥ Modbegreb sættes forskelligt i de to romance-fortællinger. Vi starter med at optegne 

forskellen for folkeskole-romancen, fordi der her er et klassisk forhold mellem begreb og modbegreb. I pri-

vatskole-romancerne sker der i stedet en forskydning, der betyder, at modbegrebet ikke lader sig entydigt 

definere.  
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Folkeskole-romancen  

 

I folkeskole-romancen placeres lokalt fællesskab på den positive side af fællesskab og modbegrebet bliver 

interessefællesskabet. Folkeskole-romancerne bevæger sig over en Os ˥ Dem dimension, den sociale dimen-

sion, som Luhmann betegner som en af tre former for dimensioner af mening. Der markeres ord som ’elitære 

kliker’ på dem og vi kommunikeres i ord som ’lokale’, ’nære samfund’ og ’den virkelige verden’. Socialdimen-

sionens difference tilskriver dermed mening til fællesskabet, hvor det lokale og nære samfund er det accep-

table og de elitære klikers fællesskaber bliver de andre og dermed uacceptabelt for skolevalget. Det, der giver 

mening til begrebet om fællesskab, er således lokalt fællesskab. Modbegrebet former sig som interessefæl-

lesskaber, idet interessefællesskaber for disse forældre er fællesskaber, der ligger uden for skolen. Den for-

skel, der former folkeskole-romance kommunikationen om fællesskab, ser således ud: 

 

 

 

Folkeskole-romancen former dermed forskellen Lokalt fællesskab ˥ Interessefællesskab i tilvalget om den 

rigtige skole. Når det kun er det lokale fællesskab, der bliver markeret, skjuler folkeskole-romancerne para-

dokset i forskellen. Idealiseringen af det lokale fællesskab bliver derfor folkeskole-romancens afparadokse-

ringsstrategi. De reducerer hermed mulighedsrummet i valget og kompleksiteten formindskes. 

 

Man kunne forestille sig, at fællesskabsforskellen bare vendes om, når der i privatskole-romancen kommu-

nikeres om fællesskabet. Vi har set i Analysedel 1, at privatskole-romancerne idealiserer særlige værdi og 

interessefællesskaber. Men forældrene i de romantiske fortællinger er ikke modsætninger, når det kommer 

til deres iagttagelser af fællesskab. Der er noget helt andet på spil i privatskole-romancerne, idet lokalt fæl-

lesskab også kan være en lige så vigtigt faktor for et skoletilvalg.     
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Privatskole-romancen  

 

I privatskole-romancen markeres fællesskabet også i kommunikationen om skolevalg. Interessefællesskabet 

på den enkelte skole er markeret som den positive side i fællesskabets form. Privatskole-romancen kompli-

cerer den sociale dimension Os ˥ Dem, idet vi ikke entydigt kan betegne, hvad der definerer fællesskabet og 

altså står på den modsatte side af fællesskab. I stedet står modbegrebet til fællesskab uspecificeret som en 

tom kategori, der kan besættes afhængig af situationen. Interessefælleskabet skal udtrykkes som et særligt 

begreb før modbegrebet viser sig. Det betyder, at alle fortællingerne om privatskole-romancer i princippet 

sætter fællesskabet forskelligt. Dette illustreres herunder:  

 

 

Når modbegrebet står tomt, har det den betydning for privatskole-romancerne, at de har muligheden for at 

parasitære på folkeskolens meningstilskrivning af fællesskabet. Alt kan give betydning til fællesskab, således 

også lokalt fællesskab. Den alternative skoles værdier bliver knyttet til fællesskabets værdier, og alle andre 

skolers værdier bliver modbegrebet til fællesskab. For disse forældre er det nødvendigt, at det alternative 

skoletilbud stiller kommunikation til rådighed for skolevalget, fordi den tomme kategori kalder på kommuni-

kative værdiladninger (Andersen N. Å., 2014, s. 53). Det er på den måde vigtigt, at de alternative skoletilbud 

har klare profiler om skolens fællesskabs tankegang, fordi forældrene vælger ved at stille forskellige fælles-

skabsformer over for hinanden og så idealisere den ene frem for den anden. Idealisering er igen afparadok-

seringsstrategien, og den kommer til udtryk på mange forskellige måder i privatskole-romancerne, da fælles-

skabet former forskellige forskelle for hver fortælling.  

 

Den måde vi har indsamlet og kategoriseret vores idealtyper kunne måske have indvirkning på denne 

”tomme” markering. Vi har under indsamlingen ikke haft mulighed for at iagttage og beskrive alle de måder, 

der er for at meningstilskrive særlige interessefællesskaber. Dette kunne være grunden til, at fællesskabets 

mening ikke viser sig entydigt omkring privatskole-romancerne. På et punkt er der dog en entydighed. Med 
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socialdimensionen for øje, får vi med differencen Os ˥ Dem blik for, at der hos Privatskole-romantikerne er 

en accepteret kommunikation om valget af et alternativt skoletilbud og en uaccepteret kommunikation om 

valget af en folkeskole. Det betyder mere konkret, at privatskole-romantikerne har fravalgt folkeskolens fæl-

lesskab på forhånd. 

 

Sociale og faglige kompetencer 

Vi har som en del af konklusionen om skoleromancerne iagttaget forskellige meningstilskrivelser til værdien 

om sociale og faglige kompetencer. For Folkeskole-romancerne former forskellen i kommunikationen om de 

sociale og faglige kompetencer sig over idealet om fællesskab. Når vi iagttager formen fællesskab som Lokalt 

fællesskab ˥ Interesse fællesskab, handler meningsudfyldelsen af begrebet til formen sociale og faglige kom-

petencer hos folkeskole-romancerne om kompetencer, der udvikler barnet til at kunne indgå i det lokale 

fællesskab ved f.eks. at ’lære barnet’, ’hvad det er for en verden vi lever i’ og ’give dem et bredt udsyn’. Det 

bliver derfor disse forældres krav til skolen, at den kan sørge for, at barnet får de kompetencer, der skal til 

for at kunne agere ude i den virkelige verden. Det betyder, at når der i folkeskole-romancen kommunikeres 

om sociale og faglige kompetencer, kommunikeres der i forskellen Lokalt fællesskab ˥ Interessefællesskab. 

Krav om særlige sociale og faglige kompetencer placeres uden for skolens regi. 

 

Det er ikke det samme tilfælde for privatskole-romancerne, der har et mere flydende fællesskabsbegreb. Her 

knyttes sociale og faglige kompetencer ikke nødvendigvis til fællesskabs-formens forskel. Sociale og faglige 

kompetencer står her som sin egen forskel, og igen kan modbegrebet udfyldes efter situation. For eksempel 

former forskellen i privatskole-romancen om særlige faglige kompetencer sig som en forskel med faglige 

kompetencer på den positive side af forskellen og sociale kompetencer som modbegreb hertil, og her kan 

kommunikationen fordobles og der kan være tale om en forskel, hvor sociale kompetencer er genindtrådt på 

den positive side af forskellen og bliver en del af de faglige kompetencer. Det vigtige for privatskole-roman-

cerne her er, at der i kommunikationen altid vil være en strategi om at skjule paradokset ved kun at markere 

den ene side i forskellen. Den strategi privatskole-romantikerne bruger til at afparadoksere paradokset om-

kring skolevalget er derfor at kommunikere om, hvordan børnene kan få opfyldt kravene om sociale og faglige 

kompetencer i et bestemt interessefællesskab. Det er interessefællesskabet, der giver muligheden for de 

sociale og faglige kompetencer en skole skal tilbyde. 

 

Begge romance-fortællinger er tidsligt bestemt ved, at de strækker sig fra nutiden ud i fremtiden, når de 

kommunikerer om krav til skolerne.  
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Tragedien  

 

I tragedien idealiseres et førstevalg af folkeskolen, men historien ender tragisk, fordi denne idealisering ikke 

kan opretholdes i forbindelse med et nyt tilvalg. Med Ricæur kunne vi betegne dette som en konflikt mellem 

handling og tale. Med Luhmann kan vi se, hvordan kommunikationen om skolevalget former sig som et pa-

radoks om fravalgets tilvalg. Kommunikationens tema i tragedien handler om et fravalg. I tragedien bliver 

kommunikationen om Tilvalg/Fravalg vendt om samtidig med, at forskellen indtræder i sig selv. Der markeres 

et fravalg som årsag til tilvalg i stedet for, som vi har set i folkeskole-romancerne, et tilvalg over formerne 

fællesskab og sociale og faglige kompetencer. Det skaber et paradoks, som viser sig som en genindtrædelse 

af forskellen på den positive side. Der kommunikeres ikke om tilvalget, men om fravalgets tilvalg, hvilket vises 

i dette re-entry: 

 

 

 

I et forsøg på at skjule dette paradoks former der sig et anderledes tema i kommunikationen om skolevalget, 

nemlig et tema om en kamp. Kommunikationen træder frem som en kamp, der former et begreb om demo-

krati.  Paradokset om tilvalgets fravalg skjules dermed, ved at der tales om noget andet. Demokrati bliver i 

tragedien en forskel mellem Engagement ˥ Ikke engagement. Jo mere forældrene har engageret sig i kampen 

om folkeskolen, jo mindre kommunikeres tilvalget som tilvalg, og i højere grad som et fravalgets tilvalg. 

 

Valget fikseres altså af et fravalg, og kommunikationen i tragedien tager sig anderledes ud end den romanti-

ske kommunikation, ved at kampen om skolen tematiseres. Det betyder, at der kommunikeres i fortidens 

nutid, og tragedien strækker sig på den måde bagud i tid, i kommunikationen om skolevalget. Det er en tids-

dimension, vi kun iagttager i tragedien. Der tilsluttes til det romantiske skolevalgs forskelle om fællesskab og 
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sociale og faglige kompetencer, men valget er ikke fikseret over disse tilslutningsmuligheder, og derfor åbnes 

en kommunikation op om fravalget som fiksering af tilvalg. 

 

Komedien 

 

Skolevalgs-komedien er den idealtype, der skiller sig mest ud i kommunikationen omkring skolevalg. Disse 

forældre stiller andre former og begreber til rådighed for kommunikation end bare fællesskabets og de social 

faglige kompetencer. Som vi konkluderede i den narrative analyse, spændes tidsligheden i skolevalgs-kome-

dien sig ud i det uendelige potentielle, eller ligefrem ud til fremtidens fremtid. Denne tidsdimension, der 

sættes i komedien, bliver udgangspunktet for hele kommunikationen om skolevalg, og når vi iagttager hvilke 

forskelle, der fikserer skolevalget som form, opstår der et paradoks. 

 

Paradokset behandler forskellen Potentialitet ˥ Aktualitet, men kommunikationen fikseres aldrig på den ene 

side af forskellen. Aktualiseringen betegnes hos skolevalgs-komedien som en mavefornemmelse, altså en 

intuition, der fikserer et tilvalg i sammenhold med det konstant potentielle. Vi ser derved en særlig forskel 

over formen skolevalg hos komedien. En forskel der markerer potentialitet simultant med den aktuelle intu-

ition. I tilvalget tvinges kommunikationen til at aktualisere noget potentielt, og det er nødvendigt for at give 

mening at genindføre forskellen i sig selv på den potentielle side, og der skabes dermed et re-entry. Skole-

valget aktualiseres således på en potentiel måde. 

 

Tilvalget er altid baseret på en aktualisering af intuition bestemt af en situation. På denne måde ses en for-

skydning af begrebet i genindførelsen og på den anden side af aktualisering som intuition står et modbegreb 

om potentialitet som viden. Det potentielle skolevalg afhænger altid af den viden, der kan indsamles om 

skolen. Denne potentielle viden kan både bygge på egne erfaringer, rygter, sladder og fortællinger om be-

stemte skoler fra forældrenes omgangskreds, som vi vil kalde en form for subjektiveret viden. Det kan også 

være objektiveret viden i form af statistikker og rapporter. Når forældrene aktualiserer den potentielle viden 

gennem intention, bliver det dog en subjektiv viden, der er mulig at knytte an til intuitivt, det forældrene 

betegner som mavefornemmelse. Den objektive viden bliver i stedet anvendt til at bekræfte og afkræfte 

fordomme.    

 

Skolevalget iagttages ikke bare som en aktualisering af potentialitet, men som en potentiel aktualisering be-

stemt af intention. Skolevalgskomediens forskel ses herunder: 
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Det potentielle intuitive valg kan på den måde optage alle de potentielle former for mening, der står til rå-

dighed i kommunikationerne om det rigtige skolevalg. Alle situationsbestemte værdier, der kan iagttages i 

fortællingerne, kan på den måde tilskrives mening i overstående form.  

 

Som eksempel vil vi her vise, hvordan fællesskabets form bliver potentielt i komedierne. Fællesskab er hos 

alle fire idealtyper en markeret forskel og altså ikke en undtagelse i kommunikationen hos skolevalgs-kome-

dierne. Kommunikationen om fællesskabet er en kommunikation over forskellen Os ˥ Dem. Skolevalgs-ko-

mediens kommunikation potentialiserer alle begreber, også fællesskabet. Det potentialiserede fællesskab 

befinder sig på begrebets side, mod det ikke potentialiserede fællesskab som modbegreb. Vi har valgt at 

definere dette begrebspar som: Netværk ˥ Fællesskab.  

 

Det ikke potentialiserede fællesskab som modbegreb forstås som noget, der er stabilt og derfor noget, der 

ikke lige kan rykkes på. På den positive side står begrebet om netværk. Netværksbegrebet indebærer en vis 

flygtighed og passer dermed godt på det aldrig fikserede begreb om fællesskab, som skolevalgs-komedierne 

knytter an til. Netværk bliver det markerede, der bliver defineret ud fra modbegrebet fællesskab, fordi der 

er tale om et flygtigt, ”lokalt” netværk med særegne interesser, som kan skiftes ud med andre flygtige, ”lo-

kale” fællesskaber af andre særegne interesser. Fællesskab som modbegreb til netværk skal derfor ses som 

modsætningen mellem det flygtige og det stabile.  

 

Der er i netværksbegrebet også associationer til interessefællesskaber. Interessefællesskabet udtrykkes 

f.eks. som et lokalt netværk, ikke bare for børnene, men også for dem selv. Her skabes der mening omkring 
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fællesskabet ved både at optage privatskole-romancens forståelse og folkeskole-romancens forståelse af fæl-

lesskab. Det kan lade sig gøre i skolevalgs-komedien, fordi de aldrig idealiserer og dermed fikserer et entydigt 

valg. Skolevalget er en konstant oscillering mellem dens markeringer.  

 

Det interessante i skolevalgs-komediens form er, at forskellens indbyggede paradoks ikke skjules i kommuni-

kationen. I stedet forbliver potentialiseringen af viden åben som mulighed i kommunikationen. Luhmann vil 

altid sige, at den eneste mulighed for at afparadoksere er ved at skjule paradokset. Derfor er det nødvendigt 

at trække på Teubner og hans begreb om hybriden for at forklare, hvordan kommunikationen bliver mulig-

gjort af dets egen umulighed, ved at sætte fokus på paradokset.      

 

Hybriden 

 

Vi vil her gå i dybden med, hvordan forældrene i skolevalgs-komedien anvender umuligheden i valget af den 

rigtige skole, som en mulighed for at tage et valg. Til dette vil vi inddrage Teubners teori om den hybride 

afparadokseringsstrategi og karakteriserer skolevalgs-komediens forældre som hybride forældre. 

 

Vi kan iagttage forældrene i Idealtype 4 som refleksive, da de anvender re-entry’et som et udgangspunkt for 

deres valg af skole. Dette re-entry har vi vist herover, og det viser, at forældrene i deres markering af det 

potentielle samtidig markerer det aktuelle ud fra deres intuition i en given situation. Alt potentielt kan såle-

des markeres som aktuelt, hvis den rigtige mavefornemmelse er der. Frem for at gemme paradokset omkring 

umuligheden i at kunne markere det aktuelle samtidig med det potentielle, anvender disse forældre denne 

umulighed som en mulighed ved altid at lade det stå åbent, hvad der kan aktualiseres som det potentielle 

skolevalg. De oscillerer derfor mellem den potentialiserede viden, som er den viden, der potentielt kan blive 

aktualiseret i deres valg, og den potentialitet de kan opnå, ved at aktualisere et bestemt valg ud fra deres 

intuition. Når vi iagttager oscilleringen, er det fordi, forældrene ikke blot markerer den ene side af forskellen 

i deres kommunikation, men ophæver heller ikke forskellens forskel. De er i stand til smidigt at bevæge sig 

hen over forskellen i kommunikationen, og derved umuliggøres kommunikationen og skolevalget ikke af pa-

radokset, men bliver i stedet muligt i kraft af paradokset. 

 

Når forældrene refleksivt oscillerer mellem viden og intuition, forsøger de også at risikominimere. Fordi de 

er refleksive omkring, at den viden, der kan blive aktualiseret i en given situation, ikke er fikseret, gøres valget 

mindre risikofyldt, da de holder muligheden åben for at kunne aktualisere noget andet potentielt på en anden 

tid, hvis de ikke får opfyldt deres krav. Ved at være refleksive forsøger de derfor at tage det valg med mindst 
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mulig risiko, samtidig med at de er reflekterede over, at valget er risikofyldt, og sandsynligvis må tages om i 

fremtiden. Forældrene prøver derfor ikke at skjule paradokset i umuligheden i valget af den helt rigtige skole, 

men tager det valg, der intuitivt føles rigtigt nu og her, samtidig med at et potentielt andet valg kan foretages 

på et andet tidspunkt. Vores idealtypefortælling beskriver her paradokset, ved at kommunikere om mulighe-

dernes risiko, og hvordan risikoen kan minimeres bedst muligt: 

 

“Han havde faktisk fået tilbudt en plads på en privatskole og det føltes lidt som at sige nej til ”The Golden 

Ticket”. Jeg må ærligt indrømme, at jeg blev en lille smule fristet til at springe det der led over, der hed folke-

skole. Men så alligevel var det ikke det fedeste at vælge en privatskole. Der er jo også en risiko for, at den her 

privatskole vi så ville vælge fra første færd alligevel ikke passede os. Det ville bare være sådan et nederlag. Så 

det ville være for grimt at vælge en privatskole og så det alligevel ikke levede op til forventningerne, så man 

var nødt til at lave en omvendt og tage ham i folkeskole. Men når man får det tilbudt så bliver det jo også et 

fravalg.” 

 

Paradokset betyder også, at valget er blevet ekstra komplekst, fordi det ikke blot var et tilvalg, men et tilvalg 

og et fravalg på samme tid. Det tilvalg, der er nødvendigt at markere for at tage et valg om skole, bliver aldrig 

fikseret som det eneste mulige tilvalg, og derfor bliver det altid muligt, at tilvalget kan markeres som et fra-

valg. Når paradokset ikke skjules i kommunikationen bliver valget endnu mere komplekst fordi forældrene 

skifter mellem forskellige modsatrettede krav i deres kommunikation og derved anvender dobbelte attribu-

tioner.   

 

Dobbelte attributioner 

Når forældrene som vist tager udgangspunkt i et re-entry i skolevalget, kræver det, at de selv kan iagttage 

forskellen, de iagttager gennem og derfor er på anden orden i deres iagttagelser. Dette betyder, at de er 

refleksive omkring det paradoksale i deres kommunikation, dvs. bevidst markerer både begreb og mod-

begreb. Det er dette, Teubner i sin hybrid kalder for dobbelt attribution. De markerer ikke kun den ene side, 

men de ophæver heller ikke forskellen. De er i stedet i stand til at skifte mellem det markerede og det umar-

kerede i kommunikationen. Når kommunikationen handler om modsatrettede krav, kan vi iagttage to situa-

tioner, hvor skolekomedie-forældrene særligt er refleksive omkring hvilken forskel, de anvender i kommuni-

kationen. Det handler om krav nu som forskel til krav i fremtiden og idealistisk valg som forskel til opportu-

nistisk valg.    
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Krav nu/krav i fremtiden 

Forældrene i idealtype 1, 2 og 3 knytter kun an til de krav, de har til en skole nu og her og skjuler derfor 

paradokset i, at kravene kan være anderledes i fremtiden. Som beskrevet er det nødvendigt for romance 

fortællingerne at afparadoksere på denne måde for at kunne vælge et udelukkende idealistisk skolevalg. Men 

for de hybride forældre er det muligt at veksle mellem, hvad de opfatter som krav til skolevalget nu og at de 

potentielt kan have andre krav på et andet tidspunkt. 

 

Dette ser vi f.eks., når der bliver lagt vægt på, at man hele tiden er opmærksom på, om valget af skole bør 

genovervejes. Som et eksempel har vi set, at kravene om et fagligt niveau i den valgte skole kan være blevet 

opfyldt indtil nu, men det er usikkert, om disse krav til høj faglighed vil være de samme i fremtiden, og om 

skolen i så fald vil kunne leve op til dem. Flere forældre taler om, at ændringen sker i mellemtrinnet, hvor 

mange tilsyneladende skifter skole. 

 

 

 

Der er her tale om en forskel over tidsdimensionen, som sætter krav ind i et perspektiv over nutiden og 

fremtiden. Paradokset mellem krav nu og krav i fremtiden løses derfor ved at være refleksive omkring denne 

forskel og anvende den strategisk i valget af skole. Igen er der tale om en oscillering på begge sider af for-

skellen og der kan derfor kommunikeres både om krav i fremtidens fremtid og krav i nutidens fremtid, før, 

under og efter et skolevalg. Et eksempel kan være en forælder, som er reflekteret over, at hans barn kan få 

nye interesser senere hen i skoletiden, som kan ændre kravet til skolens indhold og barnets mulighed for at 

udnytte sit potentiale. Forældreren stiller her et scenarie op, hvor det ikke bare er nutidens fremtid, der er 

afgørende for valget, men fremtidens fremtidige potentialer, der får betydning for overvejelserne. Dette gø-

res som før nævnt ved at undgå at fiksere valget som idealistisk. Det betyder dog samtidigt, at kravene til 

skolen aldrig stabiliseres, men at de hele tiden udfordres og revurderes i forhold til barnets her og nu situa-

tion og dets muligheder i fremtiden.  
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Idealistisk/opportunistisk 

Vi har i idealtype-analysen placeret skolevalgs-komedien som en komedie, der på skalaen med idealist øverst 

og opportunist nederst ligger tættere på det opportunistiske valg end det idealistiske valg (jf. figur s. 40). 

Men ud fra det vi herover har beskrevet, er denne placering ikke helt præcis. Endnu engang kan vi iagttage, 

hvordan disse forældre anvender en hybrid konstruktion, fordi de i deres fleksibilitet er i stand til at tilpasse 

deres grad af idealisme og opportunisme efter situationen. Fortællingerne svinger mellem at være romanti-

ske og satiriske, hvilket blot gør fortællingerne endnu mere komiske. Forældrene kan på samme tid markere, 

hvad de er og ikke er, og hvor deres værdier placerer sig og bruge dette til at tage et valg. På den måde 

oscillerer de i forskellen os/dem, men er aldrig kun på den ene side af forskellen. Igen ser vi altså, at de kan 

anvende umuligheden skolevalget tilbyder, ved at styre på mulighedsoverskuddet og derved udelukke et rent 

idealistisk eller opportunistisk valg for at sikre, at valget giver dem muligheden for at vælge om. 

 

Et idealistisk valg ville være enten en privatskole eller en folkeskole. I stedet identificeres og markeres der i 

kommunikationen begge skoleformer og på den baggrund placerede vi dem i foregående analyse som op-

portunister. Dog vil kommunikationen hos hybriden rumme helt bestemte situationsbestemte værdier knyt-

tet til det nuværende valg, fordi fikseringen er nødvendig i øjeblikket. Dermed markeres valget nu og her som 

det mest potentielt givne i situationen. Folkeskolens lokale fællesskab og det at klare sig “i den virkelige” 

verden er vigtige værdier sammenholdt med, at “the golden ticket” hele tiden trækkes frem i kommunikation 

som opportunistisk mulighed. Det interessante er, at rækkefølgen også er vigtig. Folkeskolen er god nok, 

indtil skolens muligheder ikke længere har potentiale for fremtidige fremtiders kompetencer, og det kan 

ændre sig i morgen, eller det kan ændre sig om fem år. Næste skridt er et alternativt skoletilbud. På denne 

måde markeres et idealistisk forhold til folkeskolen, men kommunikationen over det opportunistiske er hele 

tiden i spil. Det, at hybriden strækker sig ud i fremtider, der er umulige at forudse, gør det muligt for dem at 

forestille sig episoder i fremtiden, hvor de kan have en anden rolle. 
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Igennem den dobbelte attribution blotlægger de hybride forældre hele deres paradoksale kommunikation 

omkring skolevalget og er selv refleksive omkring paradokset i, at et idealistisk valg kan være lige så godt som 

et mere opportunistisk valg, og at de krav, der kommer til at styre deres valg over tid ændrer sig og bliver 

flydende. 

 

Vi vil senere vise, at den hybride forælders løsning på problemet om skolevalg ikke er en mærkværdig løs-

ningsstrategi, når man kigger på forholdet mellem forvaltning/borger i det moderne samfund. Først vil vi dog 

gå lidt mere ind i hvilke problem/løsnings-konfigurationer, vi ser udspringe af den komplekse og paradoksale 

problemstilling, vi har undersøgt - valget af skole.    

 



92 
 

Skolevalgets løsning 

 

Det overordnede problem vi har beskæftiget os med er skolevalg. De tre løsninger, vi har iagttaget, behandler 

og reducerer kompleksitet forskelligt og sætter dermed valget af skole forskelligt. I denne del af analysen vil 

vi tage udgangspunkt i de tre genrer som løsninger, for at kunne svare på det tredje og sidste arbejdsspørgs-

mål: 

Hvilke problemstillinger afsætter de iagttagede løsninger? 

 

Vi trækker her på ledeforskellen Problem ˥ Løsning, og som vi har beskrevet i analysestrategien, giver det os 

mulighed for at få øje på løsningerne til et bestemt problem med det in mente, at disse løsninger kan sætte 

nye problemer. Problemer kan på den måde ikke findes andre steder end i deres løsning (Knudsen M. , 2014, 

s. 21). Her går vi ud fra, at problemer og løsninger aldrig kan stå alene, men altid vil være problem/løsnings 

konfigurationer. Vi gennemgår kort de tre genrer som forskellige løsninger, men da vi især har iagttaget, at 

det er den hybride skolevælger, der sætter skolen på spil som organisation på en særlig måde, er det også 

hybriden, der vil figurere som fokuspunkt for denne sidste del af analysen. Vi vil efterfølgende identificere og 

uddybe de problemstillinger, der træder frem.  

 

Vi har set, at problemet omkring skolevalg kan løses på tre forskellige måder i hver sin narrative genre - 

romantisk, tragisk og komisk. I de tre genrer er skellet mellem problem og løsning sat på forskellig måde og 

de forskellige løsninger har betydning for, hvordan problemet om skolevalg bliver konstrueret.  

 

I de romantiske fortællinger bliver problemet konstrueret og iagttaget som en forskel, der kan løses ved at 

fiksere et idealistisk valg. Når valget gøres idealistisk og alle andre mulige valg bliver skjult, lykkes det disse 

forældre at markere deres valg som et valg af den helt rigtige skole. Ingen andre skoler ville opfylde deres 

behov og værdier lige så godt, og derfor iagttages valget ikke som særligt svært. Kompleksiteten i valget bliver 

hermed reduceret, og valget med de mange muligheder bliver muligt, ved at skjule kontingensen. 

  

Der opstår først et nyt problem ud fra denne løsning, hvis det senere viser sig, at barnet mistrives på den 

valgte skole. Det er dette, vi har set i tragedierne. Her stiller løsning af skolevalget et nyt problem, nemlig 

problemet om, at tilvalget bygger på et idealiseret fravalg. Der er derfor et andet tema i kommunikationen 

om tilvalget. Der kommunikeres idealistisk, men ikke om tilvalget og dette skaber tragedien hos forælderen.  
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I de komiske fortællinger er det ikke nødvendigvis et problem, at idealisme og opportunismen ikke skilles ad. 

Her konstrueres problemet om skolevalg som et problem, der kan have flere gode løsninger. Valget fikseres 

ikke på en bestemt skoles indhold eller rammer, men det tages i stedet løbende til revurdering, om valget 

burde være anderledes. Vi har vist, hvordan denne tilgang til problemet af skolevalg også gør valget mere 

komplekst. Valget af den definitivt ”rigtige skole” er en umulighed for disse forældre, da de holder fremtidige 

potentialer åbne for, at et andet valg kan være lige så godt. Det er deres refleksivitet omkring denne umulig-

hed i valget af skole, der gør det muligt for dem, at oscillere i det afsatte paradoks. 

   

De hybride forældre reducerer ikke kompleksitet i måden at løse problemet om skolevalg på. I stedet tilføjer 

de faktisk kompleksitet til situationen, ved at fordoble potentialiteten i løsningen og åbne muligheden for 

kontingens. Kompleksiteten afsætter to problemer i forhold til skolevalget, nemlig et problem om skiftende 

krav over tid, der indebærer fleksible værdier, og en afhængighed af viden om skolerne, der indebærer en 

refleksivitet på anden orden.  

 

Det er således forskelligt, hvordan forældre iagttager og konstruerer problemet om skolevalg, hvilket er ty-

deligt, når vi iagttager, hvordan de i de forskellige genrer løser skolevalgets paradoks.  

 

Indtil nu har vi iagttaget den hybride skolevælger som løsning på det problem, vi har udpeget til at være 

skolevalg. Med ledeforskellen problem/løsning bliver det interessant at kigge på, om der er andre problemer 

forbundet med denne løsning, samt hvordan problemerne løses på forskellig måder. Vi vil her forsøge at 

inddrage de politiske og samfundsmæssige tendenser, som vi indledningsvist har sat i forbindelse med vores 

problemstilling. Vi vil derfor undersøge hvilke andre problemstillinger, der træder frem for skolen som orga-

nisation, når den hybride forælder er løsningen på skolevalget. Det handler om hvordan særlige løsninger på 

skoleområdet vil kunne afsætte problemer, når de iagttages med den hybride skolevælger for øje. 

 

Det frie skolevalg  

 

I indledningen til denne afhandling har vi nævnt, hvordan loven om det frie skolevalg har åbnet muligheds-

rummet for forældrenes valg af de offentlige skoler. Det betyder, at valget af skole ikke længere kun handler 

om valget mellem det alternative skoletilbud og distriktsskolen. Det åbner kommunikationen op for den mu-

lighed, at valget af det offentlige tilbud også kan være anderledes, og de offentlige skoler bliver dermed mødt 

med et krav om konkurrence på tværs af de lokale distriktsskoler. Det frie skolevalg sætter således kravene 
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til den enkelte folkeskole på spil, fordi deres eksistensberettigelse som organisation afhænger af forældrenes 

tilvalg af skolen på lige vilkår med de alternative tilbud. Der er en særlig opmærksomhed på tilvalget af skole, 

hvilket automatisk sætter fravalget i spil. 

 

Vi er klar over, at det frie skolevalg i sig selv er en løsning på et problem, sat i kommunikationen for snart 10 

år siden. Vi vil dog ikke gå længere ned i, hvordan det frie skolevalg er blevet sat som en løsning, men vil i 

stedet iagttage det igennem vores hybride forældre. Vi kan som nævnt iagttage, at det frie skolevalg åbner 

op for den hybride forælders mulighedsrum, samtidig med at de enkelte skoler støder ind i en problematik 

omhandlende illoyale og krævende forældre.  

 

Vi kan tilmed tilføje, at der med det frie skolevalg sættes et helt konkret problem for de folkeskole-tragedier, 

der pga. manglende pladser ikke kan realisere ønsket om frit at vælge en anden folkeskole end den, der er 

blevet dem tildelt. Vi har set, at netop disse forældre søger det alternative skoletilbud som en løsning på, at 

barnet ikke kan komme på en ønsket folkeskole, fordi forældrene kun er sikret en plads i distriktsskolen. Der 

er altså særligt meget på spil i kommunikationen om valget set i lyset af både tragedier og komedier. Da 

tragedierne handler om et rent strukturelt problem, vil vi ikke gå længere ned i problematikken, men bare 

konstatere, at der med et fokus på tilvalg og frihed til at vælge skabes fortællinger om folkeskole-tragedier, 

der hidtil ikke har været synlige i kommunikationen. Derimod stiller vores hybride forældres løsning på det 

frie skolevalg andre og mere komplekse problemer til rådighed for kommunikationen, der derfor også kræver 

komplekse løsninger.  

 

Den hybride forælder løser som sagt problemet om det frie skolevalg ved aldrig at fiksere et endegyldigt valg. 

Dermed ender skolevalgs-komedien heller aldrig som en tragedie, men potentialiseringen af valget afsætter 

et nyt problem:  muligheden for at “shoppe” i mellem forskellige folkeskoler og privatskoler, for at finde den, 

der passer bedst til både det enkelte barn og familien. Den hybride forælder tilføjer nemlig et paradoks om 

krav nu og krav i fremtiden, der øger kompleksiteten for den enkelte folkeskoles potentialitet. Kravet om at 

skolen for den enkelte forælder ikke kun skal indfries nu over for en nutidens fremtid, men også skal indfries 

som krav til fremtidens fremtid, sætter et pres på den enkelte skoles indhold og organisation, idet skolen skal 

kunne imødekomme konstante revurderinger af, hvad der er god og dårlig læring.  Dette betyder også, at 

forældre er mindre loyale over for den valgte skole, og at de kan være tilbøjelige til at tage deres barn ud af 

skolen, hvis ikke skolen lever op til forældrenes forventninger om fremtidens fremtidige krav. Skolen skal på 

den måde også indstille sig på usikkerheden i, at en usikker fremtid har en usikkerhed. Dette er et problem 

for skolen som organisation, da dens medlemsgrundlag bliver ustabilt.  
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Fleksible værdier 

Når forældrene kan løse det svære skolevalg ved at shoppe mellem skoler, er de mindre loyale over for den 

skole, deres barn går på her og nu, hvilket øger behovet for kommunikation. Hybridens refleksivitet og oscil-

lering mellem idealisme og opportunisme udsætter skolernes værdigrundlag. Skolen iagttages som et tomt 

begreb, der er nødvendigt at udfylde. Hvis der sker en ændring i barnets motivation eller interesser, bliver 

det for forælderen interessant at undersøge hvilke andre skoler, der i højere grad vil kunne indfri og udvikle 

dette. Den hybride forælder stiller altså et krav om differentiering til den enkelte skole, som med det frie 

skolevalg ikke formindskes, men tværtimod forøges. Den forøges fordi hybriden har muligheden for at kigge 

efter en bedre mulighed, fremfor at kæmpe for den enkelte skoles muligheder, ligesom vores tragedier har 

gjort.  

 

Det betyder ikke, at vores hybrid ikke er ansvarsfulde forældre eller medborgere. Hybriden er meget refleksiv 

over eget ansvar og markerer ofte sig selv som værende ressourcestærk. Det ansvar, de påtager sig som 

ressourcestærke forældre, er ikke kun et ansvar over for eget barn, men også over for den sociale sammen-

hængskraft i samfundet. De vil gerne være med til at løfte niveauet for børn med færre ressourcer og ser en 

pligt i at tage dette ansvar. Men hvis der opstår nogle uacceptable problemer som f.eks. en konflikt mellem 

to børn i klassen eller en lærer, der ikke findes kompetent nok til sit job, så er de hurtige til at kigge ud på de 

andre muligheder. Fordi hybriden ser løsninger i de potentielle muligheder, bliver kampen for folkeskolens 

værdier ikke det vigtigste.  

 

Når skoler kun er mulige dersom de tilvælges af en tilpas mængde forældre, bliver det derfor kritisk for den 

enkelte skole at have den hybride forælder-type for øje, og have en strategi for, hvordan man vil håndtere 

deres fleksible natur. Et løsningsforslag kunne være, at skolen skal indrette sig lige så fleksibelt, som foræl-

drene og derved hele tiden kunne tilpasse sig de modsatrettede krav, der bliver stillet til den. Dette er på 

flere områder allerede en realitet for folkeskolen, som både skal kunne opfylde krav om at dokumentere og 

evaluere samtidig med, at de skal være innovative og tilpasningsdygtige. Disse krav skal folkeskolen opfylde 

samtidig med, at der er fokus på effektivisering og besparelser. En fleksibel skole kan også beskrives som en 

potentialitetsafsøgende skole, som altid kan udvikle sig, og som derfor fokuserer på fremtidige udfordringer 

frem for det aktuelle (Pors, 2012, s. 64). Løsningen om en skole, der er så fleksibel, at den vil kunne tilpasse 

sig forskellige forældres skiftende krav over tid, vil kun være mulig inden for den ramme, skolerne er givet i 

de Forenklede Fællesmål. Det ville altså kræve, at skolen, i endnu højere grad end det er tilfældet i dag, er 
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indrettet, så den både kan tage hensyn til helheden, som kræver, at folkeskoler arbejder mod de samme mål, 

samtidig med at den enkelte organisation kan differentiere sig. Dette kan illustreres med følgende re-entry: 

 

 

 

Når skolen således både kan være ens og forskellig på samme tid, er det fordi de samme mål sagtens kan nås 

med forskellige midler. Det er således muligt at ændre indholdet i undervisningen i hver enkelt skole, så 

længe skolens aktiviteter lever op til de fastsatte mål. Det er denne dobbelthed i folkeskolen, som de hybride 

forældre sætter et ekstra pres på ved at kræve endnu mere differentiering inden for de givne rammer. Dette 

fokus på differentiering vil dog kræve mange ressourcer på den enkelte skole, hvis skolens indhold, værdier 

og metoder konstant er til forhandling og skal tilpasses den enkelte frem for helheden. Problemet går igen i 

spørgsmålet om inklusion, som de sidste år har været løsningen på et problem om at skabe en helhedsskole 

med plads til alle. Med inklusion forsøger man at skabe en skole, som kan rumme mange forskellige indivi-

duelle elever, med hver deres unikke læringsstil, og det er op til den enkelte skole at lære at tilrettelægge 

undervisningen, så alle kan få mest muligt udbytte. Dvs. at hver enkelt elev skal kunne udfolde sit fulde po-

tentiale. Alle skal således lære det samme, men det skal gøres muligt at lære det på forskellige måder (Ratner, 

2013, s. 130f). 

 

Vi ser, at både forældre og skoler opløser et ideal om, at den gode læring skulle være ens for alle, ved at der 

i kommunikationen er en genindtrædelse af forskellen ens/difference. Samtidig sættes der et krav i differen-

tieringen om potentialitet. Når der fokuseres både på den enkelte skoles værdier i sameksistens med en 

ensretning af rammer og mål, tvinger det skolen til at træde ind i en dobbeltrolle. Denne dobbeltrolle for-

dobles når potentialiteten markeres til fordel for en aktuel tilstand. Det er denne dobbeltrolle, hybriden også 

afsætter i kommunikation, og på den måde ser vi enten skolen spejle forældrene, eller omvendt forældrene, 

der spejler skolerne? 
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En anden løsning om differentiering kan ses i oprettelsen af profilskoler. Københavns Kommune har siden 

2008 givet sig i kast med at oprette profilskoler, hvor en skoles udvalgte egenskaber bliver anknytningsværdi 

i kommunikationen om skolevalg. Københavns Kommune har med profilskolerne taget afsæt i særlige vær-

dier på udvalgte skoler, og derved givet forældre mulighed for at knytte an til disse værdier i valget af skole. 

Selvom det ikke udgør hele formålet med oprettelsen af profilskoler, er et af målene for profilskolerne at 

indeholde ”[…]et privatskoleperspektiv, der indebærer, at profilskolerne skal være et stærkt alternativ til pro-

filerede privatskoler” (Bendixen, Dirchsen, & Willumsen, 2012, s. 5). På denne måde er der et indbygget mål 

i profilskolerne om at kunne konkurrere med privatskolerne i kampen om eleverne. Profilskoler er en løsning, 

der markerer differentieringen frem for at ligne alle andre folkeskoler. Det er altså en måde både at være en 

enhed, der kan passe i folkeskolens rammer om helhedsskolen og samtidig kunne differentiere sig fra dette 

på indholdet i skolen. Derfor er det en løsning, der gør det muligt at være en folkeskole, som den ved siden 

af, samtidig med at man ikke er det.    

 

Initiativer som profilskoler vil dog ikke løse problemet om skolevalg for den hybride forælder. Profilskolerne 

er dermed ikke en særlig ”stærk” strategi, hvis ønsket er at tiltrække og fastholde den hybride forælder, fordi 

mulighederne er fikseret og potentialiteten dermed afgrænset til ét særligt område. Den mere netværksori-

enterede hybrid vil altså ikke, efter vores vurdering, være mere loyal over for profilskolen som løsning. Så-

fremt de tilvælger en profilskole, er det stadig på baggrund af en potentialiseret aktuel intuition. Så hvis 

mavefornemmelsen ikke passer, er profilskolen ikke et bedre alternativ end alle andre folkeskoler.  

 

Profilskoler henvender sig i stedet til forældrene med romantiske beretninger og valget af en privatskole. Vi 

har set, hvordan Privatskole-romancerne især markerer værdibaserede interessefællesskaber, når de skal 

vælge skole, og knytter derfor an til skoler med stærke profiler, der passer til deres værdier. At lave folkesko-

ler til profilskoler ville derfor eventuelt kunne tiltrække nogle af disse forældre. Problemet er blot, at vi har 

iagttaget, at idealiseringen af privatskolen er udgangspunktet for valget og dermed er folkeskolen som hel-

hed allerede fravalgt. 

 

Vi har vist, hvordan den hybride forælder kan påtage sig en dobbelt rolle, når det kommer til at begrunde 

valget af skole som enten idealistisk eller opportunistisk. De kan således veksle mellem de to værdier og 

derved aldrig lægge sig fast på enten at være idealistisk eller opportunistisk i deres måde at vælge på. Dette 

betyder, at de enkelte skoler ikke har mulighed for at tilrettelægge en kommunikation baseret på særlige 

værdier, der taler til enten det idealistiske eller opportunistiske i forældrene. Behovet for kommunikation 

øges, fordi disse forældre netop vælger ud fra potentialiteten i det aktuelle valg. Forældrene aktualiserer ved 
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at oscillere mellem en mavefornemmelse og en potentiel viden, og den hybride forælder kræver derfor en 

stor mængde viden om forskellige skoler. Det er denne viden, der kan stilles til rådighed for forældrene via 

kommunikation.    

 

Kravet om viden 

 

For den hybride skolevælger handler det også om at stille den “rigtige” viden om skolen til rådighed. Som 

beskrevet tidligere indsamler og anvender forældrene rigtig meget viden om hver enkelt skole, for at kunne 

aktualisere et potentielt valg. Når vi her skriver den “rigtige” viden, er det fordi, det ikke er ligegyldigt hvilken 

viden. Det skal være viden, som disse forældre kan knytte an til i deres intuitive aktualisering af potentialitet.  

 

Her kan Undervisningsministeriets statistiske sammenligningsværktøj uddannelsesstatistik ses som en måde 

at stille viden til rådighed for forældre, når de skal vælge mellem forskellige skoler. I indledningen har vi 

beskrevet, hvordan det digitale værktøj, som blev lanceret i starten af februar 2016, cementerede en måde 

at kommunikere viden om kvalitet, der i flere år har været den mest anvendte løsning fra politikernes side, 

når der kommunikeres i god og dårlig læring. Nationale tests og sammenligninger på tværs, samt en kontrol 

og styring af den enkelte elevs læringsudbytte, sætter god og dårlig læring ind i en målbar kontekst. Styring 

gennem læringsmål er en helt central del af ministeriets krav til skolerne. Styring gennem læringsmål giver 

konkrete, målbare resultater og de er nu i uddannelsesstatistik mulige at koble til de forventninger befolk-

ningen og især forældre kan have til grundskolen. Værktøjet er et måleinstrument, der særligt markerer sko-

lernes potentiale og “sikringen” af elevernes udbytte på hver enkelt skole (www.uvm.dk(c), 2016). 

 

Der stilles her en særlig kommunikation til rådighed, der anskueliggør de politiske krav til alle grundskoler i 

Danmark. Samtidig er der dog tale om en kommunikation, der sætter valget om skole på spil på en særlig 

måde, og vi kan se, hvordan kravet om ensretning bliver svar på nye problemer om differentiering, der er 

afsat af særligt vores hybride skolevælgere. 

 

Værktøjet skal fra politisk side ikke forstås som et simpelt værktøj for tilvalg og/eller fravalg af bestemte 

skoler, men som et målstyringsværktøj, der også på kommunalt og nationalt plan kan synliggøre og skabe 

debat omkring skolernes udfordringer (www.uvm.dk(d), 2016). Værktøjet gør dette muligt ved, at en særlig 

mængde ordnet data står til rådighed for at sammenligne alle skoler i landet. Skolerne svinger på den måde 

ud til enten en positiv eller negativ side inden for et givet parameters gennemsnitsværdi.  Derfor bliver det 

et værktøj, der kommunikerer om succes og fiasko. I et systemteoretisk perspektiv betyder det, at der vægtes 
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imellem uddannelsessystemets binære kode god og dårlig læring ved, at den gode læring markeres positivt 

når gennemsnitsværdien er høj og dårlig læring når gennemsnitværdien omvendt er lav. Der er altså tale om 

et måleinstrument, der dømmer fiasko og succes over den gode eller dårlige læring med henblik på, at skoler 

og elever skal nå et maksimalt læringsniveau for at have succes. 

 

Hvis vi kigger på værktøjet som en problem/løsnings konfiguration, er det såkaldte åbenhedsprincip, som 

værktøjet bredere bliver talt ind i, en løsning på at indhente viden om skolernes målopfyldelse, der ellers 

førhen skulle have været svært tilgængeligt. De enkelte skolers sammensætning og målopfyldelse står nu til 

rådighed – ikke bare som et styringsværktøj for de fagprofessionelle, men også som et styringsværktøj for 

forældre og elever. Det er nu nemmere at sammenligne nærområdets skoler end at sammenligne priserne 

på mælk i nærområdets supermarkeder. Målstyringen i dette værktøj skaber skolen som organisation på en 

særlig måde. Organisationen kommer til syne som en fremtidig ønsket tilstand, hvilket vil sige en tilstand, der 

endnu ikke er fuldbyrdet og som derfor har potentiale for at blive mere succesfuld. Dermed markeres poten-

tialiteten for fremtidens skole i dette værktøj, og det er en potentialitet man ikke kun vil have skolerne og de 

fagprofessionelle til at tage ansvar for, men en potentialitet som bliver lagt åbent ud for alle interesserede 

at anvende.  

 

Når valget konstant afvejes mod evidens 

 

Vores empiri viser, at særligt hybriden ville være til falds for at knytte an til kommunikationen i Uddannelses-

statistik. Vi har set, at det er hybriden, der inddrager al potentialiseret viden i skolevalget. Værktøjet er derfor 

en anknytningsmulighed i kommunikationen om valget af skole, fordi den særligt markerer det potentielle 

for en skole. For forældrene er uddannelsesstatistik det, vores hybrid så fint beskriver her: 

 

“I sidste ende vil vi gerne have sådan nogle objektive valg. Man vil gerne kunne se alle faktorerne, se 

tallene og sætte det op i et stort excel-ark og give dem point. Og så er der en der vinder - hurra!” (Bilag 17 -

Her lugter lidt af folkeskole). 

 

Interviewet med denne forælder er kun foretaget et par måneder før, at det rent faktisk blev en mulighed at 

sætte statistiske faktorer op i mod hinanden. Det interessante er, at forælderen på trods af denne (ret ironi-

ske) udtalelse, faktisk ikke mener, at en sådan sammenligning vil være afgørende for det endelige valg af 

skole. I Analysedel 1 viste vi, at den objektive viden forældrene indsamler, kun er en lille del af den viden, de 

anvender i deres aktualisering af det potentielle valg.  
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Fordi hybriden oscillerer og sætter sit valg op til konstant revurdering, knyttes uddannelsesstatistik an til 

kommunikation om nye muligheder for barnets fremtidige potentialitet – også selvom et valg er blevet aktu-

aliseret. Værktøjet øger mulighedsrummet og dermed kompleksiteten i deres valg og mulige revurderinger. 

Når valget på den måde konstant må afvejes og risikominimeres løbende, står de enkelte skoler over for en 

konstant usikkerhed og en udfordring med at fastholde den hybride forælder. Hvis udfordringerne på de 

enkelte skoler bliver for stor, er der sandsynlighed for, at hybriden tager sit valg op til revurdering og evt. 

rykker barnet ud af skolen. Værktøjet skaber for forældrene ikke den ønskede debat om indholdet for de 

enkelte skoler, men bliver i stedet en fravalgsmekanisme.   

 

Fordi den videns begærlige hybrid ikke kan lade være med at knytte an til den potentialiserede viden, bliver 

værktøjets åbenhed et problem, der ikke bare øger kompleksiteten i valget, men også konstant irriterer kom-

munikationen med nye udlægninger om en skoles potentialitet. Det sætter således hele tiden skolen som 

organisation på spil, og dermed også dens elever som medlemmer af skolen. Vi har tidligere beskrevet, hvor-

dan den objektiverede potentielle viden ikke kan aktualisere valget alene, da forældrene knytter aktualise-

ringen til intuition. Derfor kan værktøjer som uddannelsesstatistik ende med udelukkende at blive støj for 

forældrene, da det øger valgets kompleksitet. Vi har iagttaget, at det oftere er en mere subjektiv viden, der 

knyttes an til såsom egne erfaringer med besøg på konkrete skoler og rygter. For aktualiseringen af et skole-

valg er værktøjet således uproduktivt, idet tal og statistikker ikke knytter an til andet end risiko og risikomi-

nimering. Støjen derimod er tiltagende og producerer grænseløs og måske helt ubrugelig viden for foræl-

drene. Samtidig er støjen med til at skabe ustyrlighed i valget om potentielle muligheder.   

 

Luhmann beskriver også problemet om det videnskabelige funktionssystems indgriben i uddannelsessyste-

met. Han understreger, at uddannelsessystemet er tematisk underlagt den videnskabelig kode sand/ikke 

sand og organisatorisk det politiske systems kode som handler om magt/ikke magt (Luhmann, 2006, s. 138). 

Det betyder to ting for systemets opretholdelse som system. Der er som det første dét særlige ved uddan-

nelsessystemet, at systemet ikke udvikler sig evolutionært af sig selv (Ibid. s. 135). I stedet er uddifferentie-

ringen, og dermed systemets udvikling af selvreference, styret af andre systemers uddifferentiering. Dette 

fører, som det andet, til det generelt gældende problem for systemet nemlig dets blindhed for gentagne 

sammenlignelige løsninger på problemer. De politisk besluttede reformer, reformerer de enkelte skoler or-

ganisatorisk og nye gennembrud på det pædagogiske område sætter nye kommunikationer op om god og 

dårlig læring, men som Luhmann pointerer, er der en særlig blindhed i systemets respicefikation – nemlig at 

reformatorerne i uddannelsessystemet glemmer, at løsningen indebærer en altid forestående inkonsistens 
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og i en konstant jagt efter at nedbryde inkonsistensen ”glemmes” det, at en løsning måske allerede har været 

anvendt og forkastet som en løsning på et andet givent tidspunkt. (Ibid. s. 188.).  

 

Uddannelsesstatistik kommunikeres ud som et løsningsværktøj, der skal skabe dialog om folkeskolens udfor-

dringer. Når forældres skolevalg er iagttagelsespunktet, ser vi dog, at løsningen om dialog via tal tilføjer pro-

blemet om kompleksitet. Uddannelsesstatistik skaber incitamenter for skoleshopping og illoyale forældre, 

fordi den hybride forældre vil differentiere mellem gode og dårlige skoler. Når vi iagttager værktøjet, kan vi 

se, hvordan en videnskabelig logik med fokus på evidens bliver det styrende for, hvornår der kan markeres 

en god og dårlig skole. Vi ser værktøjet som et symptom på en kommunikation om evidens i uddannelsessy-

stemet, der er blind for dens egen forskel. Problematikker i folkeskolen løses gennem målstyring og synlig-

gørelse af ”fakta” og i forsøget på at reducere kompleksitet med disse løsninger og komme inkonsistensen til 

livs, skabes en blindhed for mangfoldigheden af problemer, der bliver afsat.1 

 

Løsningen på en tiltagende interesse for og krav om viden er statistik. Det vi kan iagttage her, er en politisk 

løsning udformet som et målstyringsværktøj, der styrer med en evidensorienteret logik, der både sætter 

indholdet og rammerne for folkeskolen. Og forældrene – de hybride i hvert fald – knytter i realiteten kun an 

til den kommunikation ved at lade sig irritere. Vores empiri viser, at det for de hybride forældre er umuligt 

at tage et rent rationelt valg, der udelukkende er baseret på evidens, og derfor risikerer tiltag som åbenheds-

princippet at ende som støj, der ikke skaber effektiv kommunikation. I stedet øges muligheden for opportu-

nistiske valg og omvalg, der øger chancerne for illoyalitet, og særligt evidensbaseret viden bliver dermed et 

problem for skolerne i stedet for en løsning. 

 

Da forælderen havde muligheden, og kunne have valgt anderledes og bedre for barnet sættes der med åben-

hedsprincippet også noget særligt på spil i forholdet mellem det offentlige og det private ansvar. Den ”gode” 

forældre har med værktøjet en indflydelse og mulighed for at eliminere en potentiel risiko for, at barnet 

skulle mislykkes. Ligegyldig hvor stor en indsats disse forældre ligger i at undersøge ”markedet” for interes-

sante skoler, er værktøjet set med forældrenes øjne ikke med til at mindske kompleksiteten i valget. Vi ser 

værktøjet som værende et symptom på to ting: at grænsen mellem det offentlige og private ikke er tydeligt 

defineret og at evidens og opnåelse af mål er blevet synonym med den gode læring og dermed det rigtige 

skolevalg.  

 

                                                           
1Hanne Knudsen 2015 skriver om blinde pletter i synlig læring, og de problemløsnings-konfigurationer evidens baseret 
læring afsætter.  
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Ansvar og potentialitet 

 

Vi vil ud fra ovenstående forsøge at vise, hvordan skolevælgeren i sin hybride form taler ind i en bredere 

samfundsdiagnostik, der kalder på og sætter potentialiteten på spil. Afsnittet tager udgangspunkt i borgerens 

møde med uddannelsessystemet, men vil ende ud i en mere overordnet problematisering af den potentielle 

borger. Det, der er på spil, er forholdet mellem forvaltning/borger, og vi bevæger os langsomt væk fra valget 

om skole og forældreperspektivet mod en mere generel beskrivelse og kritisk indgangsvinkel til mødet mel-

lem funktionssystem og borger. Vi vil her trække på to diagnostikker: Hanne Knudsens semantiske analyse af 

ansvaret mellem forælder og skole, og Niels Åkerstrøm Andersen og Justine Pors som i bogen Velfærdsledelse 

(2014) har beskæftiget sig med udviklingen i forholdet mellem forvaltning og borger, og hvordan borgerens 

selvforhold er blevet til ledelsesgenstand for velfærdslederen. 

 

Knudsen har i bogen “Har vi en aftale - magt og ansvar i mødet mellem folkeskole og familie” kigget på det 

diskursive terræn i forholdet mellem forældre og folkeskole. Hun sætter således spørgsmålstegn ved: hvor-

dan synet på familiens ansvar over for skolen har ændret sig over tid? (Knudsen H. , 2010, s. 61) . Knudsen 

mener, at der er sket en opsamling af forskelligrettede diskurser, der ikke bare efterfølger hinanden, men 

opererer samtidigt, når ansvaret mellem forældre og skole skal placeres. Forældrenes møde med skolen ak-

tualiseres potentielt både: 

 

“ […] af ret/pligt diskursen, af en diskurs hvori der forventes opbakning til den professionsbårne, stats-

lige folkeskole, af en diskurs om deltagelse i fællesskabet, en diskurs om den lydhøre og selvomstillelige orga-

nisation og en diskurs om den ansvarstagende familie” (Ibid. s. 98). 

 

Knudsen konkluderer, at grænserne mellem familie og skole har rykket sig, og ansvaret for skolen er rykket 

ind i familien. Forældrene skal være med til at ”forebygge en negativ udvikling for børnene” (Socialministeriet 

i Knudsen, 2010, s. 104). Det bliver forældrenes ansvar at tage ansvar for, at skolen tager ansvar for læringen. 

Grundessensen er, at skolen nu tildeler forældrene et ansvar, som de ikke før har haft. Ansvaret er et poten-

tialiseret ansvar, og derfor er der også tale om et grænseløst ansvar, hvor det altid er muligt at gøre mere for 

at opfylde forventningerne (Ibid. s. 104). Familien, og særligt forældrene, optager den pædagogiske logik, når 

de tager del i ansvaret om deres barns læringsmiljø, men samtidig har de ikke indflydelse på den konkrete 

læring. Det betyder, at det er forældrene, der selv skal sætte grænsen mod skolen udefra (Ibid. s. 105). På 

den anden side bliver det afgørende for lærerne og dermed skolen, hvordan hver forælder tager ansvar. Når 

skolen tager ansvar for, hvad forældrene tager ansvar for, udviskes det frivillige ansvar for skolen. Det bliver 
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en forpligtelse og forpligtelsen betyder, at forældrene kan underminere skolens autonomi, idet deres an-

svarstagen sætter særlige krav til skolens håndtering af læringen (Ibid. s. 106). 

 

Denne måde at tilskrive borgeren et ansvar for ansvar er også beskrevet i Andersen og Pors (2014) som den 

potentielle borger. Den potentielle borger er en borger, der aldrig er tilfreds med den tilstand, der findes nu 

og her, men som konstant afsøger potentialerne for at kunne udnytte sit eget potentiale bedre. Den poten-

tielle borger er også en borger, der forventes at tage et ubegrænset ansvar og hele tiden være potentialitets-

afsøgende i forhold til at undersøge potentielt ansvar (Andersen & Pors, 2014, s. 266). Det personlige ansvar 

bliver således et hyper-ansvar. Hyper-ansvaret er et ansvar på 2. orden, fordi der forsøges at tage ansvar for 

at undersøge potentielt ansvar. Det centrale bliver altså evnen til at forestille sig et muligt ansvar (Ibid. s. 

269). Når eleven i folkeskolen ikke blot tager ansvar for egen læring, men selv søger efter måder at tage dette 

ansvar på, er der altså tale om et hyper-ansvar. Og når forældre ikke blot tager ansvar for, at deres børn 

bliver skrevet ind i en skole, men tager ansvar for konstant af afsøge mulighederne og potentialitet ved andre 

skoler, er der tale om et hyper-ansvar.  

  

Andersen og Pors mener, at dette ansvar af 2. orden opfordrer til leg med det personlige ansvars form om 

det generelle og det absolutte ansvar2, fordi der ikke er nogle normer eller regler at gå efter. Der er således 

tale om et legende hyper-ansvar, fordi man må forholde sig ”legende” i sin undersøgelse af potentielt ansvar. 

Legen kan både være organiseret som direkte leg, men det kan også være en mere indirekte leg, der er mar-

keret som dialog med en legende form og uden umiddelbare konsekvenser (Ibid. s. 269). Med det frie skole-

valg og med den øgede mængde viden om skoler, det er blevet muligt at indsamle og sammenligne, gøres 

det muligt for forældre at påtage sig et ansvar i valget af skole. For de hybride forældre udvikler dette ansvar 

sig til et hyper-ansvar, da de kontinuerligt søger efter andre muligheder at udfylde dette ansvar på. Dialogen 

omkring forskellige skolers styrker og svagheder, og italesættelsen af det frie skolevalg kan iagttages som en 

indirekte legende form, der appellerer til og udvider forældres følsomhed til ansvar. Det er ikke noget, der 

bliver krævet, men forældrene bliver opfordret til at tage ansvar for deres ansvarstagen.     

 

Hvis vi betragter vores hybride forældre som potentielle borgere, der tager et grænseløst ansvar for selv at 

afsøge mulighederne for at udnytte potentialet i skolevalget bedre, kan vi tilføje, at de ikke blot fremstår som 

                                                           
2 Det generelle ansvar beskriver ansvaret som noget eksternt. Det er f.eks. ansvarligheden over for etik, normer og 
regler. Det absolutte ansvar er modsat noget, der kun referere til en selv. Det er et usynligt og hemmeligt ansvar. Det 
er enheden af disse to typer ansvar, der udgør det private ansvar. Det er en umulighed, at være absolut ansvar samti-
dig med at man er generelt ansvarlig. Det er derfor to typer af ansvar, der ophæver hinanden. Samtidig er det gene-
relle ansvar også en umulighed, da der altid vil være et overskud af andre ting, man burde stå til regnskab for. Man 
kan derfor kun være generelt ansvarlig ved at ofre det generelle ansvar (Andersen & Pors, 2014).   
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hyper-ansvarlige. Deres måde at vælge på bliver nemlig også hyper-refleksiv, når de indtræder i en dobbelt 

rolle og kan reflektere over deres valg på begge sider af en forskel. Det er f.eks. når de forsøger, at medtage 

refleksioner om mulige fremtidige krav til skolevalg i deres valg af skole nu og her. Denne hyper-refleksivitet 

er også den, der umuliggør valget af den helt rigtige skole, da andre mulige valg kunne have været lige så 

gode eller bedre. På denne måde betyder hyper-ansvaret og den hyper-refleksivitet, disse forældre lægger 

på valget, at forældrene ikke fikserer et egentligt ansvar i det valg, de har taget. Den måde de kommer om 

ved hyper-ansvaret på, er ved at lægge ansvaret helt fra sig. De tager et ansvar for et valg, men fralægger sig 

samtidig ansvaret om, at det er det helt rigtige valg. Når forældrene på denne måde holder en ironisk distance 

til og ikke argumenter for, at deres valg af skole er det rigtige valg, så fremstår de hykleriske i deres ansvars-

tagen, da de hverken markerer et generelt eller et absolut ansvar i deres beslutning, men samtidig leder de 

efter måder at tage mere ansvar på. 

 

Man kan forestille sig, at denne optagelse af et hyper-ansvar, hvor man hele tiden søger efter potentialet for 

at kunne tage mere ansvar, sammen med det hyper-refleksive element, kan føre til en kompleksitetsudvi-

delse, der ender med at være så stor, at forældrenes usikkerhed omkring valget bliver uoverkommeligt.  Vil 

usikkerheden og bekymringen om skolevalget føre til forældre, der aldrig kan et valg, der er ansvarligt nok? 

Eller forældre, som bliver så ikke konkrete i deres krav, at de hele tiden kan lave dem om og derfor bliver nød 

til at forholde sig fleksibelt til alle situationer? Denne fleksibilitet ophæver det naturlige valg af folkeskolen 

som enhedsskole og det stiller Københavns Kommune med en udfordring om krævende forældre, hvis krav 

er svære at opfylde.    
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Delkonklusion til Analysedel 2 
 

Vi har i denne analyse vist, hvordan skolevalget løses forskelligt. Med udgangspunkt i de tre genrers menings-

tilskrivninger til valget, har vi defineret de begreber og dertilhørende modbegreber, vi har kunnet iagttage 

semantisk. Herefter har vi beskrevet, hvordan de forskellige idealtyper løser problemet ved at afparadoksere 

det komplekse valg på forskellige måder. Folkeskole-romancen og privatskole-romancen skjuler paradokset 

ved udelukkende at markere den ene side af en forskel, og derved idealisere deres valg. Folkeskole-tragedien 

skjuler i stedet paradokset ved at skifte tema i kommunikationen. Paradokset vi har set her, løses ved at 

kommunikere om engagement og demokrati i fravalget af folkeskolen, som har ført til tilvalget af et alterna-

tivt skoletilbud. Forældrene i skolevalgs-komedien træder frem som hybrider, når problemet om skolevalget 

løses ved at være refleksiv omkring de modsatrettede krav, der kan være til valget af skole. Dette gøres ved 

at omgås paradokset og umuligheden i at vælge den helt rigtige skole, ved at trække paradokset i forgrunden, 

og gøre sig fleksibel i forhold til at kunne vælge en anden skole på et andet tidspunkt.  

 

Hybridens valg kompliceres af et overskud af mening, og samtidig er politiske styringsværktøjer som Det Frie 

Skolevalg og Uddannelsesstatistik med til konstant at udvide mulighederne ved at tilføje faktorer, der kan 

påvirke valget. Meningsoverskuddet sætter de enkelte skolers eksistensgrundlag på spil, og skolen som or-

ganisation udfordres på flere områder. Skoler står over for et krav om at udnytte et ubegrænset potentiale 

for læring, og behovet for kommunikation er øget, såfremt de vil holde på de mere refleksive forældre. Sko-

lerne skal altså markere sig for at fastholde forældrene. Initiativer som Profilskoleordningen i Københavns 

Kommune viser, hvordan et problem om enhedsskolens ensretning imødekommes med en løsning om diffe-

rentiering. Efter vores vurdering er disse skoler dog målrettet privatskole-romancerne, som allerede på for-

hånd har fravalgt folkeskolen. Der efterspørges viden, hvis skoler skal markere sig som enkeltinstitutioner. 

Uddannelsesstatestik taler ind i kravet om viden ved at tilbyde dokumentation og evaluering af skoler. Men 

samtidig afsætter denne løsning et problem om kontingens i skolevalget.  

 

Vi har vist, hvordan de hybride forældre iagttager valget af skole, som et meget komplekst og til tider eks-

tremt valg, men alligevel formår de at påtage sig ansvaret for valget på en meningsfuld måde, ved aldrig at 

fiksere et valg, som det eneste rigtige eller som det idealistiske valg. På denne måde påtager de sig et ansvar 

for et valg, men fralægger sig samtidig ansvaret for, at det er det ”rigtige valg”. Skolen står tilbage med nogle 

meget ansvarlige forældre, der hurtigt kan fralægge sig ansvaret og revurdere valget af skole, fordi de er 

potentialitetsafsøgende.  
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Potentialitet er noget, der markeres af både skole og forælderen. For de hybride forældre er der ingen selv-

følgeligheder i valget af skole, og på samme måde er der for skolerne ingen selvfølgeligheder i måden at drive 

skole på. Det eneste selvfølgelige synes at være, at det potentielle godt kan aktualiseres, men det kan altid 

udvikles mere og blive bedre. Det er svært at få øje på, om det er hybriden eller skolen som organisation, der 

afsætter potentialitet. Men det vi kan se er, at når der styres efter potentialitet, bliver fleksibilitet, refleksivi-

tet og en grænseløs kontingens en ressource. Det bliver en ressource, fordi tragedien i et omvalg bliver min-

dre sandsynlig. Men potentialitet afsætter også kontingens – hvilket gør de refleksive og fleksible valg til 

problematikker for folkeskolen som enhedsskole og det naturlige, selvfølgelige valg.  
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Kapitel 6: Folkeskolen sat på spil 

 

Vi har nu vist, hvordan skolen både bliver konstitueret gennem politisk styrede løsninger og forældrenes 

løsninger af det frie valg af skole, hvilket tilsammen sætter skolen som organisation på spil på en særlig måde.  

Den måde der fra politisk side bliver lovgivet omkring skolevalg på og de incitamenter, der økonomisk bliver 

givet i prioriteringen af frie og private skoler, bliver et kritisk vilkår for folkeskolerne. En del af ansvaret for at 

vælge den rigtige skole bliver pålagt forældrene i den proces, det er at undersøge og vurdere forskellige 

skoler. Forælderen, eller borgeren, bliver hermed iagttaget som potentiel medansvarlig, når deres valg har 

betydning for, hvordan skolen som organisation kan konstituere og opretholde sig selv. Forældrene bliver på 

samme tid opfordret til at agere forbruger i uddannelsessystemet ved, at der stilles en præmis op om det frie 

skolevalg, og at forældrene har mulighed for at tage et bedre valg, hvis de havde gjort deres forarbejde godt 

nok. 

Skolen som organisation er altså sat i et krydspres mellem det politiske og forældrene, som i deres valg af 

skole også bliver politiske aktører. De bliver politiske aktører, fordi deres valg konstituerer særlige skolers 

eksistens. Det praktiske i at vælge en skole bliver derfor et politisk spørgsmål for forældrene, udtrykt som 

værdier. Dette er tydeligt i vores idealistiske fortællinger, hvor en specifik skoletype bliver markeret som det 

eneste rigtige valg. Men det er også tydeligt i fortællingerne fra de hybride forældre, som er meget reflekte-

rede over hvilke konsekvenser forskellige valg vil have for både deres barns potentielle udvikling, men også 

for særlige skoleformer. Her er rækkefølgen i skolevalgene pludselig vigtige for at markere sig som en med-

spiller. Kompleksiteten afsætter ustyrlighed, hvilket præcis er dét forældre udtrykker, når skolevalget bliver 

det ekstreme valg.  

Skolen skal kunne opfylde krav fra to politiske aktører på samme tid, for at markere sig som succesfuld. Sam-

tidig skal skolen også selv kunne agere politisk, når det praktisk bliver lagt ud til dem at udfylde de politisk 

bestemte rammer og mål. De overordnede mål giver lokalt råderum til at indholdsudfylde den enkelte skole. 

Det er dog givet politisk, hvordan indsatsen skal måles og evalueres, og at denne viden skal lægges åbent ud, 

så alle interesserede kan sammenligne forskellige skolers succes eller fiasko.  

Men det er ikke kun den politiske målstyring og krav om dokumentation, der kan påvirke indholdet i skolen. 

Det kan de hybride forældres fleksible måde at vælge skole på også, hvor det endnu engang bliver en opgave 

for den enkelte skole at sælge sig selv på værdier eller statistik, for at vinde disse forældres sparsomme loy-

alitet. Skolen skal derfor både kunne tilpasse sig en politisk besluttet evidensbaseret logik, som siger noget 
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om en statistisk tilstand lige nu og her, samtidig med at den skal tilpasse sig hybride forældres store fokus på 

potentialitet, der strækker sig ud i en usikker og svær forudsigelig fremtid.  

Folkeskolen har den præmis, at det er en politisk styret institution, der lokalt og i praksis er pålagt at handle 

politisk (Andersen & Pors, 2014, s. 317). Samtidig er skolen påvirket af de valg, forældrene tager, når de skal 

vælge en specifik skole. Her er det ikke kun de hybride forældres måde at vælge skole på, der er en udfor-

dring. Men den hybride forælder giver den svære udfordring, at det er umuligt at tilrettelægge et indhold, 

der kan tilpasses den enkeltes krav om mavefornemmelsen nu og her og samtidig medtage deres refleksivitet 

om, at deres krav til skolen vil ændre sig i fremtiden. 

Vi kan ikke give et entydigt svar på, hvordan dette krydspres kan håndteres fra skolens side. Vi kan blot gøre 

skolerne opmærksomme på dette dobbelte hensyn, de må tage i deres daglige praksis. Og vi kan gøre de 

beslutningstagende politikere opmærksomme på, at de med mål og rammestyring lægger en del af den po-

litiske styring ud til den enkelte skole, og at de med lovgivninger og incitamenter for et frie skolevalg presser 

de politiske beslutninger helt ud til forældrene i deres valg af skole.   
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Kapitel 7: Konklusion 

 

Dette speciale har undersøgt, hvordan forældre i Københavns Kommune vælger skole til deres barn/børn. Vi 

har ud fra en iagttagelse af, at mulighederne for at vælge skoler er blevet udvidet, og at der i stadig højere 

grad bliver lagt op til, at forældre skal tilvælge en skole til deres barn, forsøgt at svare på følgende problem-

formulering: 

 

Hvordan tager forældre et valg om “den rigtige” skole til deres barn, hvilke paradokser afsætter dette 

valg og hvordan sætter det folkeskolen som organisation på spil?  

 

Overordnet kan vi konkludere, at der er fire forskellige måder at afgrænse valget af skole. Vi har således set 

fire idealtyper af forældre, som hver især skaber mening omkring valget af skole med forskellige værdier, 

som er mere eller mindre idealistiske. Vi kan også konkludere, at der i måden der kommunikeres om valget 

fremkommer nogle paradokser, som kan løses på forskellige måder. Hver idealtype sætter således paradok-

set om skolevalget forskelligt og har tilsvarende også forskellige løsninger på problemet. Vi har vist, hvordan 

den mest signifikante idealtype, nemlig den hybride forælder, påvirker den offentlige grundskole, ved at være 

fleksible i deres valg af skole og derfor også mindre loyale over for de enkelte skoler.  

 

Vi har konkret lavet to analyser og diskussion, som bidrager til at svare på problemformuleringen. De to ana-

lyser bygger ovenpå hinanden på den måde, at den første analyses resultater danner grundlag for den næste 

analyse.  

 

I den første analyse har vi fokuseret på empirien i form af 20 forælder-fortællinger om valget af skole. Vi har 

analyseret ud fra et narrativt perspektiv og med respekt for hver enkelt fortællings helhed og nuancer.  Ana-

lysen viser, at de fortællinger om skolevalg, vi har indsamlet og analyseret, kan inddeles i 4 forskellige ideal-

typer ud fra fortællingernes tid, plot, genre og rolle. Vi har således fundet to forskellige romantiske fortællin-

ger, nemlig folkeskole-romancen og privatskole-romancen. Plottet i disse fortællinger handler om et idealise-

ret valg, der ikke kunne have været anderledes, og disse forældre reducerer på denne måde kompleksiteten 

i valget. Vi har vist, hvordan værdierne om fællesskab og sociale og faglige kompetencer er de vigtigste vær-

dier i disse fortællinger.  Vi har også fundet en tragisk fortælling om skolevalg, som knytter sig til en mislykket 

idealisering af folkeskolen. Denne idealtype har vi kaldt for folkeskole-tragedien, som omfatter både fortæl-

linger om det tragiske i at have et barn, der mistrives på en folkeskole, og derfor bliver flyttet til en privatskole 

samt nederlaget ved ikke at have mulighed for at benytte sig af det frie skolevalg. Disse fortællinger ligner de 
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romantiske fortællinger i værdierne, de idealiserer folkeskolen med, og tilføjer en meget stærk universel 

værdi om det demokratiske i at engagere sig i sit barns skole. På trods af det store engagement, har det ikke 

været muligt at opretholde idealiseringen af folkeskolen og der sker derfor et brud mellem tale og handling. 

Den sidste idealtype, vi har beskrevet, er skolevalgs-komedien. Forældrene i denne kategori er mere fleksible 

i deres valg end de andre, og de har formået at holde mulighederne for valget åbne ved ikke at fiksere sig på 

en bestemt skole eller en særlig type skole. Disse forældre reducerer således ikke det komplekse i valget, 

men tilføjer i stedet yderligere kompleksitet ved at holde mulighederne for et eventuelt skoleskift åbent. 

Derfor er potentialiteten også den vigtigste værdi, forældrene af denne type tillægger skolevalget. Det hand-

ler om hele tiden at sikre sig, at valget af skole er godt nok og samtidig afsøge potentialerne for hvilke andre 

skoler, der kunne være bedre. Vi viste også, hvordan denne måde at håndtere skolevalget på gør et risikofyldt 

valg mindre risikabelt.  

 

I den anden analyse tog vi udgangspunkt i idealtypernes forskellige måder at vælge på, ved at analysere 

meningstilskrivningen til de forskellige værdier, der var blevet lagt vægt på og vise hvordan paradokser i 

valget blev løst. Her så vi, hvordan de romantiske forældre løste paradokset i skolevalget ved at skjule det og 

kun markere den ene side af en forskel i deres idealisering af henholdsvis folkeskolen og private alternativer. 

Dette kom bl.a. til udtryk i deres markering og idealisering af én type fællesskab. For folkeskole-romancen 

handlede dette fællesskab om et lokalt forankret fællesskab, hvis modsætning var lukkede og elitære inte-

ressefællesskaber. For privatskole-romancen handlede fællesskabet om det specifikke interessefællesskab, 

en konkret skole kunne tilbyde. Folkeskoletragediernes udgangspunkt for skolevalget ligner folkeskole-ro-

mancens med idealiseringen af folkeskolen som det selvfølgelige valg. Men denne idealisering er endt tragisk 

med et fravalg tvunget af ydre uacceptable omstændigheder. Tilvalget af det alternative skoletilbud bliver 

derfor i høj grad forbundet med det tragiske fravalg af folkeskolen. Vi så derfor et tilvalg/fravalgs paradoks, 

som forældrene skjulte ved at skifte tema i kommunikation og i stedet fortælle om det store engagement, 

de havde lagt på folkeskolen forud for fravalget. Til slut i denne analyse viste vi, hvordan forældrene i skole-

valgs-komedien bliver hybride i deres måde at vælge skole på ved aldrig at fiksere valget af en konkret skole 

eller idealisere en bestemt type skole. De hybride fortællinger handler om potentialiteten i skolevalget. Sko-

levalget bliver potentialiseret ud fra den mangfoldighed af viden, forælderen kan skaffe om forskellige skoler, 

som bliver aktualiseret af en intuitiv mavefornemmelse. De hybride forældre gør det muligt at skifte imellem 

forskellige roller i skolevalget. Her så vi, hvordan det at kunne skifte mellem en idealistisk og en opportuni-

stisk rolle gjorde dem fleksible i deres valg og sandsynliggjorde muligheden for at vælge en anden skole på 

et andet tidspunkt. Når disse forældre kigger på forskellige skoletilbud, lægger de især vægt på, hvordan de 

kan vælge den skole med mest muligt potentiale for lige netop deres barn.  Samtidig er de også refleksive 
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omkring at de krav, de har til en skole nu og her, ikke er de samme krav, som de vil have i fremtiden. Her 

tager de i valget igen udgangspunkt i en dobbeltrolle, som knytter sig til krav over tid. Fælles for forældrene 

er, at de i deres hybriditet ikke forsøger at skjule paradokserne i deres valg og mulige omvalg, men i stedet 

bliver det en ressource, som sikrer, at de uden store problemer kan vælge den skole, der til enhver tid intuitivt 

kan aktualiseres som det mest potentielle valg.  

Herefter viste vi, hvordan de tre genrebestemte måder at løse problemet om skolevalg på, kan sættes i rela-

tion til andre problemer og løsninger på skoleområdet. Vores fokus i denne sidste del af analysen var på de 

hybride forældre, da de efter vores mening i højere grad end de andre typer forældre har indflydelse på den 

offentlige grundskoles betingelser. Deres fleksibilitet gør dem nemlig mindre loyale i deres valg af skole, og 

disse forældre vil være tilbøjelige til kontinuerligt at potentialitetsafsøge forskellige skolers muligheder, for 

at finde den skole, der er mest fordelagtig. Afslutningsvis fremhævede vi i en diskussion den problematik, at 

når hybriden kobles med det frie skolevalg og med åbenhed om skolers succes og fiasko, sættes hele eksi-

stensgrundlaget for folkeskolen som en lokal forankret skole, hvor områdets børn lærer sammen og af hin-

anden, på spil.   
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Refleksioner over intervention – en perspektivering 

 

Vi har i nærværende afhandling undersøgt et komplekst problem ud fra en narrativ og en systemteoretisk 

strategi. Disse strategier har tilsammen givet mulighed for at sige noget om, hvordan forældre skaber mening 

omkring valget af skole. Vi vil i dette afsnit vise hvilke interventionsmuligheder og begrænsninger, vi ser ud 

fra analysernes pointer og konklusioner. 

Vi forstår her intervention som værende mulig på tre forskellige niveauer. Vi refererer i afsnittet til interven-

tion på 1. orden, når man kigger på visioner, intervention på 2. orden når man kigger på styringsteknologier, 

og intervention på 3. orden når det er tale om hybride arrangementer i interventionsformen. Der er således 

medtaget et begrebsligt perspektiv på intervention, der står i direkte forbindelse til vores forståelse af iagt-

tagelse på forskellige niveauer. Interventionsformerne kræver dermed iagttagelser af forskellig orden.  

Det er dog vigtigt at understrege, at intervention aldrig er givet, fordi det altid er en refleksion over de særlige 

komplekse problemer og dermed de problemløsnings-konfigurationer, den enkelte organisation står overfor. 

Vi er samtidig selv opmærksomme på, at vi også opererer med en blind plet, og derfor vil alle fremsatte 

budskaber, styringsforslag og løsninger give anledning til andre problemer og fornyet kompleksitet.  

Den narrative empiriindsamling og behandling har givet et bredt materiale med fokus på helheden i en for-

tælling. At have øje for helheden har givet os et anderledes og værdifuldt indblik i forskellige forældres over-

vejelser og møde med grundskolen. Variationen og det til tider meget private indblik i skolevalget har også 

vist at de overvejelser, der går forud for beslutningen om skolevalg, tager afsæt i meget mere end personlige 

erfaringer, rygter eller statistik. Skolevalg er i København en værdiladet beslutning, der for mange forældre 

handler om store spørgsmål i livet, og hvordan livet for deres børn mon skal forme sig. Det narrative perspek-

tiv har derfor tilført denne afhandling nogle meget værdifulde fortællinger om skolens vigtige placering i 

samfundet i dag. 

Resultaterne i form af fire idealtypiske måder at vælge en skole på, ville i en ren narrativ strategi kun have 

givet os mulighed for at intervenere på 1. orden og/eller 2.orden. Skolevalget iagttages som meningsska-

bende fortællinger og siger derfor noget om vores kultur og værdier i skolevalgssammenhænge. Resultaterne 

kan eksempelvis give anledning til at udarbejde visioner for Københavns Kommunes kommunikation om 

grundskolen. Visionen er en 1. ordens intervention, fordi visionen udtrykkes som mål og værdier. Det kræver, 

at der markeres noget inden for rammen af en forskel. Visionen vil altid søge at skjule kontingensen, og vil 

derfor altid være en iagttagelse af 1. orden (Collins & Porras, 1991).   
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Folkeskolens vision er givet i Fælles Målene og dermed sat politisk, men et forslag til en given organisation 

kunne være at medtænke den måde, den kommunikeres ud på, og dermed forme sin egen lokale vision. Den 

narrative forståelse kunne med fordel benyttes i arbejdet med visioner, da det ikke bare ville kunne afspejle 

den måde forældrene selv taler om skolevalg, men også være en strategi, hvori der medtænkes værdier ind 

i de allerede meget omtalte mål.  

I et 1. ordens interventions blik vil vi derfor have mulighed for at udpege og formulere enkelt skolers mål og 

værdier, dog vil en sådan vision ikke kunne indfange den polykontekstualitet, der er givet i fortællinger om 

skoler. 

Intervention på 2. orden gør op med 1. orden iagttagelsens blinde plet og er dermed en intervention med 

fokus på en forskelssætning, hvilket kræver en iagttagelse af en problemstilling, der er på 2. orden. En 2.or-

dens intervention kunne tage udgangspunkt i en styringsteknologi eller udpege en styringsteknologis særlige 

måde at styre på. For at få øje på styringsteknologier er det nødvendigt at spørge til dens forskelssætning. Et 

analysestrategisk greb er derfor at iagttage hvorfra, der iagttages. På denne måde er det muligt at udpege 

de særlige logikker, der er på spil i en given styringsteknologi (Thygesen & Tangkjær, 2008). Vi har gjort dette 

muligt, simpelthen ved at spørge til vores egen blinde plet i den narrative strategi. En ren narrativ strategi 

ville have forudsat, at vi i stedet f.eks. havde genstandsgjort en eller flere skolers strategier for rekruttering 

og fastholdelse af elever og sammenholdt det med vores fortællinger om valget. På den måde kunne vi have 

vist uoverensstemmelser imellem disse og sat ind med forslag til, hvordan de eventuelle uoverensstemmel-

ser kunne overkommes med anvendelse af forskellige styringsteknologier. 

Da vi ikke kan sige, hvad en sådan undersøgelse ville være kommet frem til, vil vi her bare tilføje, at der i 

nærværende afhandling har været blik for styringsteknologier. Vi har vist, hvordan politiske styringsteknolo-

gier som f.eks. uddannelsesstatistik er en del af alle skolers virkelighed, samtidig med at værktøjet placerer 

styring helt ude ved forældrene. Som beskrevet er uddannelsesstatistiks forskel sat mellem evidens og rela-

tioner. Vi har også vist, hvordan redskabet, som er baseret på en frivillig tilgang, tilsigter en ansvarstagen for 

at tage ansvar – en styring af selvstyring – samt hvordan uddannelsesstatistik skaber øget ustyrlighed. Det 

bliver ikke nemmere at vælge skole, at fastholde forældre m.m. fordi teknologien ”styrer” dem til at få øje 

på differencen skolerne imellem.   

Med intervention på 2. orden ville vi kunne udpege og formulere styringslogikker i styringsteknologier ved at 

have blik for den afsatte forskel. Vi ville kunne pege på, hvordan styringsteknologier i praksis bliver anvendt 

uden at have blik for dens egen forskelssætning, og hvad dette betyder for styringen.  



114 
 

Ved at betragte vores egen empiris resultater med systemteoretiske briller, har det fremfor alt været vores 

hensigt at få øje for særlige komplekse problemers løsninger. Dette hæver også udpegelsen af intervention 

fremsat i særlige løsninger og bud på nye interventionsmuligheder op på et 3. ordens niveau.  

For at iagttage og/eller foretage intervention på et 3. ordens niveau er det nødvendigt at have blik for, at 

kommunikation er paradoksal af natur, og i vores behandling af det narrative materiale med et systemteore-

tisk blik, har vi netop fået øje på særlige løsningers paradokser, afsatte løsningers problemer og det, at kom-

plekse problemer forudsætter udgangspunktet: at problemer er kendetegnet ved, at de ikke forsvinder, når 

de møder løsninger. Intervention på 3. orden belyser problematikken i, at der kan knyttes an til begge sider 

i fordoblingen af en afsat forskel, hvilket udvider mulighedsrummet for handling og kommunikation. Umulig-

heden i kommunikation opløses gennem selvreferentiel refleksivitet (Teubner, 1994, s. 42).  

Vi kan udpege en dobbeltrolle hos både forælderen og skolen, som kalder på en politisk og organisatorisk 

rettet kommunikationsstrategi, der netop er opmærksom på forældrenes dobbeltrolle i forholdet til den or-

ganisatoriske dobbeltrolle og tilrettelægge kommunikation med dette for øje. Beslutningstagerne må derfor 

have øje for den mulighed, der opstår med den refleksive forælder, og hvordan de strategisk kan oscillere 

mellem den aktuelle intuition og den potentielle viden. 

Et spørgsmål presser sig på, nemlig spørgsmålet om hvorvidt det er forældrenes ansvar at tage et politisk 

valg i valget om den rigtige skole for deres børn? Eller kan vi stille krav om, at de politisk styrede institutioner 

skal være opmærksomme på, at krydspresset mellem politiske beslutninger og beslutninger om det enkelte 

skolevalg skaber spænding og ubestemmelighed. 

Vi kan kritisere os selv for ikke at kunne give nogle konkrete løsninger med intervention på 3. orden. Da vi 

med vores iagttagelsespunkt og blik kun får mulighed for at se hybriden, og ikke hvordan skoler kan/skal 

intervenere på den usikkerhed, der opstår med de refleksive og fleksible forældre. Den nærværende afhand-

lings resultater lægger op til en diskussion, der handler om, hvorvidt enhedsskolen skal værdiudfyldelses i 

dets oprindelige form, en skole for distriktets børn, eller om initiativer for åbenhed og frit valg i fremtiden 

skal være det styrende for skolers sammensætning og indhold. Det handler om, hvordan fortællingen om 

folkeskolen skal lyde.  

Vi ender her med at stirre os blinde på vores egen blinde plet, og løsningen på vores iagttagelse af hybriden 

kræver derfor et nyt iagttagelsespunkt, der kan få øje på hybridens forskelssætning. Vi har i nærværende 

afhandling selv haft et meget stramt iagttagelsespunkt, nemlig tilvalget af grundskole. Dette har været en 

styrke for det store empirimateriale vi har arbejdet i, samt for de pointer vi har ønsket at fremhæve. Men 

det har også været en begrænsning i vores udsigelseskraft om organisatoriske forhold for skolerne.    
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Bilag 1-21 
 
Bilag 1 - Den rigtige balance 
 
Jeg er opvokset i et middelklasseområde og har gået i en normal folkeskole og ja, børnene havde det godt 
og det var gode familier, men jeg har faktisk altid kedet mig. Jeg har fået udmærkede karakterer, men jeg 
har tit følt, at det var sådan lidt livløst, det der med, at man bare skal sidde på en stol. Det er sådan jeg hu-
sker tilbage. Derfor havde jeg ikke lyst til at placere hende i en normal folkeskole, hvor man bliver sat ned. 
Desuden får man også computere nu til dags, og det er fint nok, men der er computere over det hele, og 
jeg tror på, at det er vigtigt at børn bruger deres sanser, fordi der er en grund til at vi mennesker har sanser. 
Og vi skal bruge højre og venstre hjernehalvdel lige meget, for at der er balance. Hvis der er for mange 
computere, indtryk og ekstremt meget larm, så hører man om at børn bliver stressede. Jeg er selv uddan-
net stemmecoach, og det er videnskabeligt bevist, at små babyer trækker vejret naturligt nede i maven. 
Men det gør de fleste voksne mennesker ikke. De trækker vejret oppe i brystet og skal have hjælp til at lære 
at trække vejret ordentligt. Det sker i 7-8 års alderen, når man kommer i skole. Fordi der er for meget pres 
og for mange ting man skal. Så begynder man at trække vejret forkert, og det synes jeg er rimelig forfærde-
ligt. Så derfor vil jeg hellere have hende et sted, hvor hun skal bruge alle sine sanser og højre og venstre 
hjernehalvdel, men hun skal også lære noget. Det skal ikke være for hippie. På min datters skole skal de fx 
lære at meditere, de skal lære at sidde stille, de skal lære yoga, de skal bruge deres krop, men de skal også 
lære kampsport. Så de skal kunne lære at være helt vilde og de skal også lære at kunne falde ned med det 
samme. 
 
Alternativt var jeg også ude i om hun skulle gå i international skole. Jeg tænkte, det kunne være strategisk, 
hvis hun allerede kunne snakke spansk og engelsk som barn, og det er jo som barn man kan lære allerflest 
sprog, har jeg læst. Men jeg gider ikke det der med, at man glemmer at trække vejret ordentligt, og man 
bare bliver en myre. Det kan godt være, man bliver vildt dygtig, men man kan ikke mærke efter, og der er 
ikke balance i systemet. Og selvfølgelig så skal det ikke være elitært. Det skal ikke være sådan at min datter 
aldrig nogensinde møder den virkelige verden. Men børn, der har det dårligt de kan jo også hive niveauet 
ned. Jeg siger ikke, at man ikke skal hjælpe dem eller gøre plads, men hvis der er sådan nogen, som er skøre 
i hovedet, fordi de har det forfærdeligt derhjemme, så ødelægger de jo undervisningen. Og jeg kan også 
risikere at min datter kommer i et dårligt miljø. Jeg ved godt at det lyder forkert, men jeg vil egentlig hellere 
prøve at placere hende i et stærkt miljø sammen med nogle børn, som har lært hjemmefra at opføre sig 
ordentlig. Det lyder rigtig diskriminerende, men det er jo ikke fordi jeg slet ikke accepterer andre. Jeg vil 
bare gerne have at hun lærer så meget som muligt. 
 
Noget jeg synes er vildt fedt er, at vi mennesker lever i sådan en verden, hvor det er som om man godt kan 
lide alt der er kunstigt: Vi kan godt lide at gå i tivoli, selvom vi også kunne gå en tur i naturen og synes at 
det var smukt. Og vi kan godt lide alt muligt kunstigt slik, der smager af jordbær og appelsin selvom vi har 
frugter, der smager endnu bedre end en kunstig appelsinsmag med gelatine og alt muligt andet crap. Der er 
rigtig mange, der er pisse ligeglade med naturen. De ved ikke hvad blomsterne hedder, de vader bare hen 
over det. Men hvad nu hvis du lærte hvad den der busk hed, og hvad den der blomst hed, og hvilke egen-
skaber den har? Der er faktisk rigtig meget spændende historier omkring natur. Det har jeg lært meget af 
min far og min farfar, som er interesseret i botanik. Så for mig har naturen altid været meget vigtig, og det 
synes jeg er vidunderligt at de lærer meget om på min datters skole. Du får lidt respekt for naturen i stedet 
for at det bare er sådan: ”jeg er et menneske og det er mig det hele handler om”. Det, der også er menin-
gen med den her skole, det er, at vi skal have forståelse for alt, så vi er i harmoni med det hele, og det synes 
jeg er sejt. 
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Bilag 2 – Det perfekte match 
 
Jeg har boet på Nørrebro i 23 år, og da jeg fik min datter kendte jeg allerede mange forældre, som havde 
børn på den lilleskole hun nu går på. Men ellers handler det meget om min egen baggrund. Jeg kom i nogle 
miljøer da jeg var teenager, hvor jeg mødte mange, som havde gået på lilleskoler og friskoler, og jeg syntes 
det lød helt fantastisk. Jeg har selv gået i folkeskole i en lille by og jeg havde ikke den bedste skolegang, så 
hele lilleskoletanken var bare fantastisk, og det ville jeg gerne give mit eget barn. Da jeg så mødte foræl-
drene på skolen, så fandt jeg også ud af at det, der ligger i lilleskolen tanken, er jo også, at forældrene er en 
meget stor del af børnenes skole. Ikke kun økonomisk, men også som et værdigrundlag. De er nød til at 
komme til arbejdsweekender, for ellers har skolen ikke råd, og det var helt sikkert noget jeg havde lyst til. 
For mig betyder det, at det ikke bare er et sted jeg afleverer hende og så kommer hun hjem, og ud over det 
er skolen kun noget der er kontakt med via e-mail eller skole-hjemsamtaler. Man kender de andre forældre 
og man kender alle lærerne. Jeg er selv uddannet folkeskolelære og har været i praktik på skolen af to om-
gange, så jeg kender også skolen på den måde. Med mit valg af lilleskolen blev jeg mødt med den kritik fra 
andre, at den ikke er lokalt funderet. Men det er den altså. Der er forbløffende få, der kommer langvejs fra. 
Så det er ikke sådan noget med at man ikke møder sine kammerater efter skoletid i sit nærområde – det 
gør man. Jeg havde også overvejet en lilleskole, der ligger længere væk, men jeg kunne ikke overskue logi-
stikken i det.  
 
Jeg ser absolut mit valg af skole som et tilvalg, fordi jeg som sådan ikke er kritisk over for folkeskolen. Jeg vil 
bare noget andet for min datter. Jeg var ikke ude og kigge på nogle folkeskoler, for jeg havde jo egentlig be-
sluttet mig. Jeg skrev hende op, da hun var lille, men var stadigvæk meget åben, for jeg var jo også lidt nys-
gerrig på at se, hvad hun blev for en, når hun kom i skolealderen, for det er jo ikke alle børn der trives med 
det mere uformelle. Men så startede hun, og hun trives simpelthen bare. De er ikke så mange, så man bli-
ver ikke væk, man bliver anerkendt i løbet af en skoledag. Det var det afgørende for mig, at det er en lille 
skole, for så er der bare en større følelse af samhørighed, mens en skole med 700-800 elever kan være svær 
at overskue. Skolen skal være et fælles projekt, for så er det lettere at identificere sig med den som elev og 
som forælder. 
 
På min datters skole har de fællesmøder som en del af en demokratisk beslutningsproces, hvor eleverne 
kan få medindflydelse. De har en rigtig stærk fællesskabsfølelse på tværs af klasserne – altså ikke de social-
økonomiske klasser, men klassetrinene. Det var lidt det man prøvede at få ind i folkeskolen dengang i 
80’erne, med alle de nye progressive lærere, men det blev i højere grad ført ud i livet på lilleskolerne, fordi 
de ikke var bundet op af centrale mål på samme måde som folkeskolen var. Men efterhånden er kravene til 
de frie grundskoler fra politisk hold så stramme, at de kommer til at ligne folkeskolerne, og så mister de frie 
grundskoler i virkeligheden deres eksistensgrundlag, for så er de ikke længere et alternativ. Det synes jeg 
egentlig er noget underligt noget.    
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Bilag 3 – Før hun blev født 
 
Vi vidste fra starten af at folkeskolen var et no go. Vi har begge to haft en fin folkeskolegang, men der har 
bare været så meget med folkeskoler, og vi havde hørt rigtig dårlige rygter om den skole vi tilhørte, så det 
havde vi ikke lyst til. Dengang vi skulle skrive hende op var det først til mølle og det var jo nærmest inden 
hun blev født, skulle jeg til at sige. Vi var ude at kigge på alle mulige privatskoler rundt omkring, og skrive 
op til dem som vi syntes der var noget værd. 
For os er skolevalg det vigtigste. Det er en førsteprioritet for vores børn. Og så må vi lade være at tage på 
sommerferie og vi må lade være at købe store julegaver, fordi vi har prioriteret at bruge vores penge på at 
sætte vores børn i en skole, hvor vi er garanteret en undervisning, der gør at vi tror på at de kommer ud i 
den anden ende med et godt resultat. Både socialt og fagligt.  
 
For os kom det ned til tre ting: undervisningsdifferentiering, udeliv og fællesskab.  
 
I folkeskolen sidder der måske nogen, som er lidt hurtigere end de andre og de kommer til at sidde og kede 
sig. Eller der er nogen, der er lidt bagud og så siger de bare nå! Ærgerligt, du ikke nåede at følge med. Nu 
går vi videre til det næste. Det er jo super ærgerligt og det var det vi var garanteret på den anden skole. Det 
var en af grundene til at vi valgte folkeskolen fra.  
På de frie grundskoler er der en fælleskabsfølelse. Nu er det ikke en skole, der overhovedet har nogle religi-
øse overbevisninger. Så det handler mere om fællesskabet og om at det er en lille skole, hvor der kun et 
spor, så alle kender alle, og vi er der af den samme grund. Der sidder ikke de der forældre, som ikke møder 
op og alle vil gerne skolesamarbejdet.  
Man er gået ind i det med alt hvad man har og det var også det, der tiltrak os meget.  
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Bilag 4 - Svær at gøre tilfreds 
 
Vores datter går i 4. klasse på en privatskole. For vores vedkommende var skolevalget et fravalg af Køben-
havns folkeskole. Vi har begge gået i folkeskole og været glade for det, men vores indtryk af folkeskolerne i 
København betød, at også flytning til en anden kommune var en mulighed vi overfladisk overvejede, hvis 
der ikke kunne skaffes plads i privatskole. Men det ville næppe være let både at finde en passende bolig og 
folkeskole. 
 
Vi skrev hende op, da hun var ½ år gammel. Vi gik efter høj faglighed og kort afstand til hjemmet og det be-
tød at vi indhentede materiale fra de to nærmeste privatskoler. Materialet fra den ene af skolerne kunne 
dog læses som, at de opretholdt en form for kadaverdiciplin, så her nedlagde min kone veto, og derfor blev 
min datter kun skrevet op til den skole hun nu går på. 
 
Da hun var 5 år anbefalede Børnehaven, at hun blev indskrevet i skole ét år for tidligt. Da hun har fødsels-
dag 24. januar, så betyder det, at hun er født en måned "for sent" til den skolestart, der blev anbefalet. Så 
var fanden løs i laksegade, for det svarer i praksis til, at hun var skrevet op til skolen som 1½-årig, og altså 
var langt nede på ventelisten. Jeg begyndte derfor en nærmere undersøgelse af de nærmeste folkeskoler. 
Læsning af kvalitetsrapporterne bekræftede os dog i vores værste fordomme om de lokale folkeskoler. Vo-
res plan var derfor, at begynde i distriktsskolens 0. klasse og så ved først givne lejlighed flytte til privatskole. 
Heldigvis endte det med, at vi fik plads på privatskolen til skolestart, og alle tanker om folkeskolen kunne 
derfor skrinlægges. 
 
Vores indtryk af privatskolen inden skolestarten var, at det var en rar skole med et godt socialt miljø. Vi 
havde indtryk af høj faglighed, men også at skolen var nedslidt og uden moderne faciliteter - især idrætsfa-
ciliteterne er dårlige eller helt manglende. Det samme gælder hjemkundskab, sløjt og billedkunst. Efterføl-
gende er vi blevet bekræftet i vores indtryk, dog således at vi mener, at skolens faglige niveau er for lavt, og 
at skolen bruger alt for meget tid på temaet "sociale relationer" - tid som går fra den egentlige undervis-
ning. Dette er dog klasse- og lærer-afhængigt, og vores opfattelse hænger sammen med at vores datter fag-
ligt er i den bedste del af klassen, og dermed - trods undervisningsdifferentiering - godt kan bruge flere ud-
fordringer. Da skolen ikke giver de fornødne faglige udfordringer, så har jeg selv taget ansvaret, og giver 
hende opgaver i et alternativt matematiksystem svarende til et højere klassetrin. 
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Bilag 5 – Lad os lige få passet på vores jord 
 
Da tiden begyndte at nærme sig, hvor min søn skulle i skole, så hørte jeg om friskolen og læste på deres 
hjemmeside om deres ideer. Og så var jeg bare sådan: JA. Altså det føltes som om jeg selv kunne have skre-
vet det. Det hele var bare godt, og jeg tænkte at det var lige det, jeg gerne ville for ham. Det var både det 
grønne, udeskolen og pædagogikken, som jeg gik efter, så jeg skyndte mig at skrive ham op. Jeg har gået på 
en Lilleskole, og jeg elskede at gå i skole, og jeg havde nogle vildt gode venner. Der blev gjort meget ud af 
hvordan det sociale mellem børnene fungerede, og det synes jeg betød rigtig meget.   
Det tager 10 min. at cykle til skolen og mange siger, at man skal være en del af lokalmiljøet, men han har jo 
masser af venner her i gården og fra børnehaven. Og det har måske også noget at gøre med min egen barn-
dom. Jeg gik også i skole længere ude på Amager og jeg synes det var helt vildt fedt at have to grupper af 
venner. Jeg havde mine venner i gården, der hvor jeg boede, og så havde jeg en anden gruppe venner på 
skolen. Så jeg kunne lidt vælge hvilken gruppe af venner, jeg havde lyst til at lege med – med dem fra sko-
len eller med dem i mit nærområde. 
Min opfattelse af de Københavnske kommuneskoler er, at det er nogle kæmpe store skoler, og så har jeg 
nok også en lidt gammeldags opfattelse, men jeg har en ide om, at der er lidt mere klassisk undervisning, 
hvor man sidder ved sit bord, og der står en lærer oppe foran tavlen og fortæller, hvad man skal lære. I for-
hold til en friskole, hvor jeg tænker de er mere åbne for at lave alternativ undervisning. På min søns skole er 
det helt klart det grønne, jeg synes er vigtigt. Det er vigtigt for mig at vi lige får passet lidt på vores jord og 
at det bliver noget vi lærer helt fra vi er børn af, så det bliver en del af vores hverdag og noget man bare 
gør.  
Men det sociale er også rigtig vigtigt for mig. Min søn skal lære, at hvis der er nogle, der ikke har det godt, 
så stopper man alt, og så sørger man for, at de børn får det godt. Det er nok noget af det vigtigste for mig. 
Det betyder mere for mig at børnene er hele og glade og positive mennesker, der synes det er fedt at gå i 
skole, end at de lige får lært bogstaverne i 0. eller 1. eller 2. klasse. Det skal de nok få lært. Og det føler jeg 
nok mere, at en friskole kan tilbyde end en folkeskole. På folkeskolerne sidder der måske 1 lærer til 28 børn 
og man kan bare ikke tage hånd om det. Så føler jeg lidt at børnene lærer, at det er noget vi må se gennem 
fingre med, og det vil jeg bare ikke have.  
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Bilag 6 – Folkeskolemonsteret 
 
Vi har boet i området i 100 år, og jeg har siden dengang jeg kom hertil i 90’erne gået og snakket om, at 
mine børn ALDRIG skulle gå på distriktsskolen, for det var dog et forfærdeligt sted. Jeg havde en gang over-
været en lille pige, der havde stået og råbt de mest obskure ting efter en dreng. Sådan et miljø skal mine 
børn aldrig nogensinde ind i, det var alt for benhårdt. Det holdte ved, da jeg senere hen mødte min 
mand.  Hans søsters børn gik på lilleskole og vi tænkte det var et lidt mere beskyttet miljø og her var de 
pæne folks børn, havde jeg nær sagt.  

 
I institutionen snakkede de nærmest ikke om den, distriktsskolen – nej puha. Det var den anden folkeskole i 
nærheden og så var det lilleskolen, og folk skulle jo på fine privatskoler og alt muligt. Jeg havde egentlig 
mentalt fuldstændigt fravalgt distriktsskolen og nede i fritidshjemmet havde vi hørt, at det var en forfærde-
lig skole, men så begyndte vi forældre at snakke sammen. Hvorfor fanden skulle vi ikke bruge den lokale 
folkeskole? Jeg tænkte, det er da noget ævl. Hvor slemt kan det være? 
 
Og dér kunne jeg mærke, at der begyndte at vokse en lille provokation inde i mig.  For jeg tænkte – hvor er 
det egentlig mærkeligt, at vi kan godt bo her og vi kan lege her og vi kan tale sammen, men vi kan sørme 
ikke sende vores børn hen i den lokale skole. Nej puha. 

 
Vi tog ud og besøgte forskellige skoler. Her sad jeg ovre på lilleskolen, jeg kiggede rundt på forældrene og 
så tænkte jeg – hold da op, en meget engageret forældregruppe, alle sammen med sådan nogle brune po-
ser nede fra naturbageren. Jeg sad og tænkte, gud jeg kan jo ikke leve op til det her. Jeg følte at det var en 
form for lukket værksted. Hvor, hvis man ikke indgik i den etablerede forestilling, om at vi var noget særligt 
- for det var vi! Vi var noget særligt her - så kunne man ligesom ikke rigtig lege med.  Selvfølgelig er ens barn 
altid noget særligt, men jeg har også en filosofi om, at man skal være en del af det samfund man bor i. Det 
nytter ikke noget, at vi lukker os i sådan nogle elitære kliker og siger til hinanden alle de andre er ikke fine 
nok, kom herover. 

 
Vi var også ovre på distriktsskolen og der lavede jeg samme øvelse. Jeg sad der og kiggede rundt på de an-
dre forældre og jeg tænkte, hvorfor er det min søn ikke kan gå i skole med deres børn? Altså, er der nogen 
som helst logisk forklaring på det. Nej det er der ikke. De er jo ligesom os, så er de måske lidt rigere eller 
lidt fattigere, eller lidt brunere, eller lidt gulere, eller hvad det nu måtte være. Det er jo ikke fordi skolen 
skal opfylde ALLE behov ens barn har og man har også et ansvar som forældre synes jeg, i forhold til at sti-
mulere nogle særlige ting man gerne vil præge barnet med. Man kan jo ikke bare læne sig tilbage og så 
regne med, at der kommer et fuldstændig færdigstøbt barn ud, med kompetencer ud i alt og inspireret af 
både det ene og andet.  Jeg tror, hvis de har lært pensum så skal man være glad.  

 
Skolen er også et sted, hvor du lærer andre ting end bare pensum. Jeg synes det er så fint, når han tager 
hjem og leger hos hans kammerat, som bor i en meget, meget lille treværelses med hele sin familie og to 
hunde og to kaniner og en kat og nogle fisk og dyr og hans forældre kamp-ryger og arbejder i en tigerbutik 
og min søn er nød til at tage minimum 1 allergipille, før han overhoved kan komme ind af døren. Og jeg tror 
bare det der med at kunne håndtere en masse forskellige slags børn og opleve at der findes nogle som lever 
et andet liv end os akademiker, humanist tosser, der spiser speltmad og prædiker ikke-rygning og køber 
fine rødvine, som alle vores andre venner også gør. Hvorfor skal han ikke kunne opleve at der er noget an-
det? 

 
Jeg synes, at dét han lærer ved at være derovre det er, hvad det er for en verden han bor i. Og jeg tror det 
jeg bliver lidt provokeret over ved de der meget lukkede værksteder, og de meget særlige skoleprofiler– 
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det kan også være det er mig der er dogmatisk- men det er det strategiske og bevidste valg om en helt sær-
lig skole. Det er også rigtig fint og man skal have ambitioner på sine børns vegne, men jeg synes også, at 
man skylder at give sine børn et bredere udsyn. 
 
Jeg hørte så mange negative historier om folkeskolen og selvom jeg synes det var ret godt på den her skole 
- de har været lydhøre overfor min søn som han er, jeg synes fandme, at de er fleksible - er det svært ikke 
at hoppe med på den, når alle andre siger det er dårligt. Jeg synes ikke det er dårligt, men når alle andre 
siger det er dårligt, så er det måske dårligt?  Der var en masse diskussioner i forbindelse med nye distrikter 
for skolerne i området, og der opstod en tråd i et høringssvar, hvor folk skrev vilde ting “ noget med at 
sende sine børn på en bestemt folkeskole var som at skubbe dem foran sig ind i et slagterhus – hvor jeg var 
sådan lidt HVAD?”  

 
Det var her folkeskolemonsteret dukkede op.  
 
Jeg blev helt bange, hvis jeg havde sendt min søn på den lokale folkeskole ville det så betyde, at han blev 
stigmatiseret som et 2. klasses barn? Ville folk sige: nå du kom kun på en folkeskole, ja det var det dine for-
ældre kunne overskue? Jeg blev i tvivl, men jeg blev også sur over at man siger FolkeskolEN. FolkeskolEN, 
der er kraftedeme mange folkeskoler, og der er mange lærer. Det afhænger af så meget andet, end om du 
går på folkeskolen eller lilleskole, eller Rodulf Steinar, eller hvad fanden du gør. Den der kategorisering af 
ting i sådan nogle overkategorier irriterer mig. Jeg synes man skulle tale lidt mere nuanceret om det. Min 
søns skole skal ikke være et socialt projekt. Det skal bare være et sted, hvor man går i skole.  Det skal være 
den lokale folkeskole og hold nu op med at diskutere alle de der ting, fordi det er irrelevant – det er bare 
børn af dem der bor her. Slut. 
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Bilag 7 - Helt almindelig djøf-skoleagtigt 
 
Folkeskole var et naturligt valg for os, da vi selv har gået på folkeskoler og været glade for det. Både min 
mand og jeg var fagligt dygtige i skolen, men vi har begge oplevet, at vi faktisk godt kunne rummes i folke-
skolen. Jeg var altid færdig lang tid før de andre, men så fik jeg nogle bøger fra årgangen over. Så på den 
måde differentierede man faktisk undervisningen allerede dengang, jeg var barn, og det er jo noget man, 
taler meget om nu. Den skole vi hørte til, var vi sådan set glade for, og den tror jeg stadig kunne have været 
rigtig fin. Men fordi vi gerne ville flytte i hus, så kunne vi lige så godt vælge at flytte inden den ældste skulle 
starte i skole, så vi ville spare et skoleskift. Der snævrede vi ret hurtigt ind på, at skoler betød noget for val-
get om, hvor vi specifikt skulle bo, så da vi havde valgt et område, begyndte vi at undersøge skolerne i om-
rådet. Vi kiggede på de der lister, der er på Undervisningsministeriet, men mest forhørte vi os bare ved ven-
ner og bekendte, og vi fandt hurtigt to skoler og begyndte at lede efter hus i deres distrikter. Den skole, vo-
res datter går på, har ry for at være en god skole. Det er jo sådan at de decideret reklamerer med den i 
ejendomsmæglernes annoncer, og husene bliver markant dyrere af at ligge i det distrikt. Så det er sådan en 
lille smule vildt. Men vi gjorde det jo også. Vi valgte jo også det her hus, fordi vi ligesom troede, det var 
bedst, og vi betalte bevidst ekstra penge, fordi huset ligger i det her distrikt. Så vi ville gerne have en folke-
skole, men vi ville også gerne have en god folkeskole. En der havde ry for at være god fagligt. Så det var det, 
vi valgte ud fra. 

 
Jeg har godt været klar over, at der eksisterede et privat alternativ, men det har ikke været en del af mit 
univers og overvejelser. Vi har aldrig tilhørt det segment tror jeg. Hverken politisk eller med vores opvækst. 
I virkeligheden så vil vi jo gerne have den diversitet, der er i folkeskolen. Jeg synes sådan set, at det er rart, 
at vores datter er ude og møder nogen, der ikke kun er som os, i folkeskolen. Men vi har jo i virkeligheden 
fået mindre diversitet efter vi flyttede herud – også mindre end vi havde regnet med. Vi har egentlig været 
lidt overrasket over, hvor snævert et segment det faktisk er forældremæssigt. Det er jo ikke fordi vi laver 
det samme alle sammen, men det er sådan lidt djøfskole-agtigt.  
 
Som jeg oplever skolen, så er den fin, men den er fin primært pga. oplandet. Jeg tror sådan set at det er en 
ret almindelig skole. Jeg vil sige at vi valgte meget ud fra hvad vi sådan hørte og hvad vi kunne finde af fakta 
omkring faglighed og trivsel, men jeg tror egentlig at skolen er lidt hypet. Jeg tror det er en helt almindelig 
folkeskole med alle de problemer og udfordringer og styrker, som den har. Så jeg tror faktisk ikke den er så 
speciel som den egentlig har ry for at være i området. Det, der gør den her til en god skole, det er oplandet, 
mere end det er selve skolen. Det er fordi, at det er en ressourcestærk skole forældremæssigt. 
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Bilag 8 – Den ihærdige far  

 
Både fruen og jeg har gået på den lokale folkeskole, så da min ældste datter skulle starte i skole, var det et 
naturligt valg, at hun skulle starte der, og hun har gået hele sin skoletid på den samme skole. Det plejede 
også at være en rigtig god skole, men de har indsluset rigtig mange etniske børn. Og min yngste datter hun 
har haft det rigtig svært, simpelthen fordi der kun er blevet taget hånd om alle de andre, så det var en me-
get ringe skole for hende. Vi overvejede at flytte hende i privatskole hvert år siden hun gik i 3. klasse, men 
flyttede hende først i 9. da vi fik en plads, og vi kunne virkelig se hvor stor en forskel der var. Hun fik en 
masse ekstra-undervisning og hjælp. Jeg tror vi havde taget alle vores børn på den privatskole, hvis vi havde 
vidst, hvordan det var gået, men man skal jo være skrevet op i god tid. 
Da min søn, som nu går i 5. klasse, skulle starte i skole kunne vi i hvert fald ikke få plads til ham. Så han star-
tede i den samme folkeskole, som mine piger havde gået på. Han gik der indtil 1. klasse, men så fik han 
nogle tæsk. Han blev faktisk sparket så meget, at han tissede blod, da han kom hjem, og lærerne syntes 
ikke man skulle gøre noget ved det. De valgte at ignorere de der problembørn. Så vi var desperate for at 
finde en anden skole i en fart, og så var der den her friskole, som lå tæt på. Hvis vi havde vidst hvad den gik 
ud på, så havde vi nok ikke valgt den. Han gik på friskolen til 4. klasse. Her blev han udredt for ADHD, og de 
var sikre på, at han fejlede noget, for han var simpelthen for vild. Det var nok en skole mest for piger, for de 
sad meget indenfor og lavede perleplader og sådan noget. Det var faktisk okay så længe han var lille, men 
de havde ikke nogen legeplads eller noget udendørsareal derovre, så det blev lidt for småt for ham. Så vi 
skrev ham op til en folkeskole uden for vores distrikt, som vi havde hørt rigtig godt om. Den ligger i et mere 
ressourcestærkt område, og man kan se, at det er ressourcestærke forældre på skolen. Der går måske én 
dernede, hvor forældrene ikke er ressourcestærke. Det er os. 
Vi fik at vide, at der ikke var nogen pladser, men jeg tog bare derned hver dag i en hel uge i sommerferien 
og skrev ham op og ventede på at få et svar. Så jeg tror, hvis man er ihærdig nok, så kan man godt få en 
plads på den skole, man vil have. Selvfølgelig er der pladser i en folkeskole.  
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Bilag 9 – Det umulige ansvar  

 
Min datter gik på den lokale kommuneskole indtil i sommers, hvor hun skiftede til en privatskole. Ideelt set 
ville jeg sådan set helst have hun gik på en almindelig folkeskole, og det var egentlig også derfor, vi valgte 
den lokale folkeskole til at starte med. Jeg synes man skal bruge den så vidt muligt også for at være med til 
at løfte lokalområdet og skabe en bedre balance, end der nogle gange er. Så da hun skulle starte i skole, 
besluttede vi, at hun skulle starte i distriktsskolen.  

 
Og det er gået udmærket, men hun trivedes ikke så godt derovre. Hun var ikke rigtig glad, når hun skulle i 
skole, og det var i stigende grad. Så besluttede vi i sommerferien, at nu var det rette tid. Hun har hele tiden 
været skrevet op til et privat tilbud. Det var en rimelig svær beslutning at flytte hende til en anden skole. Og 
hvem er det lige der skal tage den beslutning? Er det forældrene eller barnet? Det er en stor beslutning 
man træffer for sine børn, synes jeg.  

 
Vi havde fået tilbudt en plads på privatskolen et par gange men havde sagt nej, fordi vores datter ikke var 
overbevist, om hun havde lyst til det. Det er virkelig svært at vurdere på ens børns vegne, hvor glade de 
egentlig er for skolen. De har heller ikke selv noget at sammenligne med. Og man ved heller ikke om det 
man får overhovedet er bedre. Hvis jeg tænker på mig selv, så betyder det meget for mig hvilken skole jeg 
har gået på. Det er alligevel noget, der betyder en del for, hvordan man ligesom udvikler sig i livet. Jeg har 
selv gået mest i privatskole, men det betyder ikke at jeg er specielt tilhænger af det, overhovedet. Men til 
sidst havde hun overhovedet ikke lyst til at komme i skole, så på den måde viste det sig at være en rimelig 
nem beslutning og vi traf den lidt hurtigt – nu gør vi det her! Vi kendte ikke privatskolen specielt godt i for-
vejen. Men der er ikke så mange privatskoler i området, så det var i høj grad beliggenheden, der havde be-
tydning for det valg. Jeg ville ikke have lyst til at sende mine børn langt væk for at gå på en anden skole, for 
jeg synes det er vigtigt, at de har deres venner og dagligdag i nærområdet. 
 
Den folkeskole min datter startede på var oprindeligt to skoler med ret store problemer, der blev slået sam-
men. Der er blevet gjort en stor indsats for at renovere skolen og der blev hentet en skoleleder ind, som 
havde gjort det godt på en anden skole i byen. Begge skoler havde før haft en meget stor andel af tospro-
gede – sådan 80% eller derhen af i hvert fald. Og de ville gerne prøve at skabe lidt mere balance mellem 
tosprogede og etsprogede. Det var et projekt, som jeg havde lyst til at bakke op om, for hvis man ikke bak-
ker op om det, så smuldrer det jo igen. For hvis alle ligesom gør det, også de almindelige mennesker, som 
jeg ser mig selv som, så kan vi alle løfte og så kan man ligesom gøre noget. Og der var vi så en del alligevel, 
der turde at tage det ansvar kan man sige. Det fungerede egentlig også meget godt. Der var en okay ba-
lance mellem etniciteter, og der var et meget godt miks af forskellige typer af elever. Så man kan sige, at jeg 
havde en god fornemmelse i maven over at sende hende afsted i den folkeskole, hun hørte til, 
og være med til det her projekt. 

 
Men det var bare en stor skole i forhold til den skole, hun er skiftet til nu, som er sådan en lilleskole med 
højst 20 elever i klassen.  Og der må jeg bare sige, at vi erkendte, at det nok ikke var den rigtige skole for 
min datter. Hun har brug for noget tryghed og nogle venner, hun kan regne med og en lærer, der er til 
stede og hjælper, hvis man har brug for et kram eller noget. Så der skal være lidt mere fokus på de nære 
ting. Og det var der ikke meget overskud til henne på folkeskolen. Så det kan godt være, at man gerne vil 
tage noget ansvar og gøre det lidt godt, men i bund og grund er det vigtigste jo, at ens børn går et sted, 
hvor de er rigtig glade. 
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Bilag 10 – Overskudsforælder 
 
Det er en lidt lang historie, kan man sige. På det tidspunkt hvor han skulle til at i skole, så var børnehaven 
meeeget bekymrede. Vi fik ham testet hos en psykolog, og der var intet. Han har ingen diagnoser, men han 
er et godt begavet barn. Dér hvor han har sin udfordring, det er meget på det sociale felt og det gav selvføl-
gelig anledning til nogle overvejelser over folkeskolen, for det kan jo føre til drillerier og sådan noget. Vi 
havde ppr inde over og argumenterede for, at det kunne være gavnligt for ham at have noget støtte alle-
rede i indskolingen. Vi var indstillet på, og jeg har altid tænkt, at hvis jeg fik børn, så skulle de da selvfølgelig 
gå i den danske folkeskole. Der har jeg gået selv og selvfølgelig går man i folkeskole, så vi har aldrig haft 
ham skrevet op til en privatskole eller noget som helst i den stil.  

 
Det var i 2. klasse, den første rigtige dumme episode kom. Det var decideret mobning. Jeg var gået ind i 
skolebestyrelsen på det tidspunkt og jeg sad så 4 år i skolebestyrelsen. Jeg tænkte: nu måtte det være nok! 
Efter en masse konflikter var jeg tæt på at melde mig ud. Men så sagde min søn: mor, du kan da ikke gå ud 
af skolebestyrelsen, det er jo min skole det handler om. Så det førte til at jeg stillede op igen, og så blev jeg 
valgt som skolebestyrelsesformand. 
 
Det gik faktisk rigtig godt på et tidspunkt, og vi havde det sådan: ej vi må da kunne få det til at fungere. Jeg 
brugte utrolig meget krudt på konflikthåndtering sammen med de andre forældre i klassen og en masse 
bearbejdning med min søn.  Det var en skævt sammensat klasse. Der blev ved med at komme flere børn i 
klassen. De var ikke særlig vel-sammentømrede. Pigegruppen var der fnider i konstant. Det hørte man altid 
om. Med drengegruppen forsøgte vi med en masse og havde sådan nogle drenge-forældremøder. Folk sid-
der til sådan nogle møder og siger: nej, og det var da skrækkeligt, og vi vil da også gerne hjælpe og sådan 
noget, og så sker der ikke en skid. På et tidspunkt prøvede jeg også som kontaktforælder, fordi jeg tænkte: 
jeg må jo hjælpe, jeg må jo gøre noget for klassen. For jeg har jo et billede af mig selv som en overskudsfor-
ælder. Forældresamarbejdet har bare aldrig været optimalt. 

 
Min søn begyndte at få det rigtig skidt, helt fysisk og vi måtte til lægen. Og så kom dråben. Der var arrange-
ret en tur for drengegruppen, og vi står på toget, min søn og jeg, hvor jeg ser en af drengene fra klassen, og 
min søn han løber glædestrålende deropad, men så opdager han to andre fra klassen, og han stopper op. 
Skal du ikke derop? spørger jeg. Han vil ikke, og jeg fortsætter: nu går vi lige derop og siger hej. Og så var 
det simpelthen ren eksklusion. Jeg forstod nu, hvad han har ment hele tiden. De ignorerede ham fuldstæn-
dig, og de ville ikke sidde ved siden af ham, og de ville ikke tale til ham. Han havde flere gange sagt: Jamen 
mor det er som om, jeg er usynlig i klassen. Der fik jeg jo så syn for sagen, og jeg var allerede i gang med at 
kigge efter en anden skole. Den episode cementerede det. Det skal min søn sku ikke længere lægge krop og 
sind til. På den nye privatskole har de et motto, som hedder: et rart sted at lære. Og det er faktisk kernen. 
Fordi min søn har ikke haft nogen som helst problemer med gerne at ville lære, men lysten til at lære var 
ved at blive ødelagt for ham, fordi det var for hårdt at være på skolen. 
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Bilag 11 – Rød i blodårene 

 
Jeg er jo rød i blodårene. Hele vejen igennem har jeg hele tiden tænkt, at folkeskolen var første prioritet. 
Den distriktsskole vi hører til, har jeg hørt rigtig dårligt om. De har dog lige fået ny skoleleder, så jeg har 
bare valgt at “go for it”. Men nu står vi så i det problem, at jeg synes hun skal skifte skole fordi det er noget 
værre hø. 

 
Der er ikke ressourcer nok, fordi det er et udsat område vi bor i. Så der er bare mange børn, som desværre 
er uopdragne, eller måske ikke er klar til at komme i skole, eller kommer med en anden kultur, hvor man 
bare ikke er vant til at blive sat på plads. 
Der er en pige, der allerede er gået ud, hun blev sparket så hun begyndte at bløde ud af øret. Det er sådan 
nogle drastiske ting. Min datter elskede at gå i børnehave og fritidshjem, men lige så snart hun kom i skole, 
så ville hun bare gerne være hjemme. Ligeså snart jeg siger navnet Adam bliver hun bange, der er så meget 
frygt, og lærerne føler ikke at de har ressourcer nok til at tage vare om det. 

 
Der skal flere lærere eller flere pædagoger til at hjælpe til. Det skal ske oppe fra ledelsen. Det er jo dem, der 
kan sætte ekstra ressourcer ind, men det er der ikke økonomi til. Der er 30 børn i klassen. Det var menin-
gen de skulle deles op efter efterårsferien og i stedet for at være to klasser på 30 så skulle de være tre klas-
ser, der blev delt ud, men det har de droppet pga. ressourcer.  

 
De spørger om hjælp, når de skal på ture, hvilket jeg synes er rigtig, rigtig godt. Så er der forældre, der kan 
hjælpe til, men sjovt nok er det dem, der er i arbejde, der tager fri for at hjælpe. Det siger jo bare lidt om 
miljøet, og det synes jeg er rigtig ærgerligt når der desværre er et par stykker, eller flere, som går hjemme. 
Hvorfor giver de ikke en hånd med? 
Men jeg vil så sige, ham skolelederen der er startet, han kommer vist nok fra en skole med de samme pro-
blemer og har gjort det rigtig godt der. Så jeg tror godt han kan vende det, hvis han får de rigtige medarbej-
dere ind, der kan hjælpe. Men de skal vide hvad de går ind til, fordi ellers går de ned. Problemet i det her 
område er bare at det er de ressourcestærke familier, som også er dem der er kontaktpersoner og kontakt-
forældre i klasserne og tager initiativ og alt det her, de flytter jo væk fra det her område, fordi der er mange 
små lejligheder. Og dem, der sidder i de store lejligheder, i boligblokkene og de sociale områder, der er her 
omkring, det er desværre bare ikke dem, der hjælper til. Så der skal også noget mere fokus på familierne. 
Jeg har oplevet episoder, hvor forælder har stået og snakket grimt til læreren foran børnene, hvor jeg bliver 
nød til at sige: okay jeg vil gerne have at I tager den udenfor. Hvis forældrene ikke har respekt for læreren, 
så har børnene det heller ikke.  

 
Det ville være rigtig dejligt hvis man kunne få lov til at vælge en anden folkeskole, men jeg har jo ikke andre 
muligheder end privatskole. Alle får afslag hvis de prøver at søge. Det er i de højere klasser, der begynder at 
blive pladser. Men i de små klasser, der er alt fyldt op. 
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Bilag 12 – Det frie skolevalg er en illusion uden lige 
Den distriktsskole vi hører til har lige knapt 1000 børn og på den lilleskole min søn går på nu, er der 200 
børn. Det har været helt afgørende for mig, at han ikke bare bliver et nummer i rækken. Men helt ideali-
stisk set, så vil jeg helst have mit barn på folkeskole, fordi det er en samfundsopgave og der bør i min ver-
den ikke være nogle alternativer. Eller jo, det skal der selvfølgelig være når folkeskolen fejler, hvilket den 
gør stort og bravt i øjeblikket. Men det er en samfundsopgave, for det er der, vi danner vores børn til det 
fællesskab samfundet er, og det synes jeg ikke lilleskolen kan.  

 
Jeg har både hørt positivt og negativt om den distriktsskole vi hører til, så det har jeg ikke rigtig brugt som 
baggrund for min beslutning. Jeg har bare tænkt, at den var utrolig stor og så havde jeg søgt over på en af 
de andre folkeskoler i området, fordi jeg har hørt rigtig positivt om den, men det fik vi så afslag på. Jeg var 
til infoaftener og til samtaler på alle folkeskoler i mit lokalområde. Selvfølgelig også på den skole vi hører til, 
og her var stemningen utrolig flad både fra lederen og fra lærerne, og jeg tænkte: hold nu kæft! Der er jo 
ingen gejst. Der er ikke nogen her, der brænder for det! Vi var rundt og se skolen og hørte om hvor mange 
computere de havde og sådan noget. Men det er jeg slet ikke interesseret i. Jeg vil høre hvordan I tænker 
didaktisk, hvordan tænker I dannelse, hvordan gør i de forskellige ting? Men der var, den aften i hvert fald, 
et utroligt lavt refleksionsniveau. Og så tænkte jeg, det duer simpelthen ikke! Jeg vil ikke bruge mit barn 
som prøveklud til det. Jeg havde det sådan, at jeg var egentlig klar til at flytte, for at komme over i et andet 
distrikt og så vælge den skole. 

 
Så det har virkelig været en frustration for mig, at jeg hørte til en distriktsskole, som jeg ikke havde lyst til at 
melde mit barn ind på og samtidig have visheden om, at det såkaldte frie skolevalg er en illusion uden lige. 
Vi har ikke frit skolevalg, og det ville jeg ellers godt have benyttet mig af.  
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Bilag 13 - Det ekstreme valg 

 
Vi gjorde os rigtig mange tanker om valget af hendes skole. Og for mig, i hvert fald, var det meget tydeligt i 
min egen overvejelsesproces, at jeg synes det var et mere voldsomt valg. Mere voldsomt valg end vi tidli-
gere skulle træffe, om hvor hun skulle gå i vuggestue og børnehave og det havde vi i øvrigt også rigtig 
mange meninger om. Vi brugte ret meget krudt på det, skrev hende op på forskellige privatskoler.  Hun var 
skrevet op i øst og vest, og på privatskoler med pædagogiske traditioner, der ligger i hver sin ende af spek-
tret. 

 
Det var virkelig mærkeligt, men det er bare sådan et ekstremt valg, det med den skole.  Der er selvfølgelig 
også en lang tidshorisont involveret. Jeg tror ikke, der er særlig mange, som opererer med ideen om, at 
man bare lige kan skifte.  

 
Det handler også om skolen som institution. Der skete for mig en opvågning dengang hun skulle fra vugge-
stue. For der nåede hun at blive en del af sådan en kommunal supertanker institution med 160 børn. Det 
var for stort og for voldsomt for sådan et lille barn. Vi valgte at tage hende ud og sætte hende i et privat 
tilbud. Det var et klart fravalg af den slags institutioner og det er selvfølgelig ekstremt værdiladet, fordi der 
er jo ikke nogen form for evidens for at det er dårligt. Det handler om, at jeg grundlæggende tror, at så små 
børn ikke er skabt til, at skulle være sammen med så mange andre børn i sådan en institution og forholde 
sig til så mange ansigter.  Der var en helt anden tryghed ved at komme til et mindre sted, hvor der var færre 
børn også i de enkelte børnehavegrupper. Det påvirkede mine meninger om skolevalget.  

 
Men efter nogle skift på grund af flytning, endte det med at hun kom i en kommunal indskoling. 
Og pludselig røg folkeskolen ligesom ind i den der bunke af ting vi skulle forholde os til. For hun var både 
blevet optaget på den ene og den anden privatskole, det havde vi ordnet for lang tid siden. 
Jeg var dog meget kritisk omkring hele skolereformen og det med at hun skulle starte i skole samtidig med 
at det skulle implementeres i de kommunale skoler. Det blev også en slags fravalgsfaktor.  

 
På mange måder kom den her nye friskole lidt som en appelsin i turbanen, fordi det havde vi ikke lige reg-
net med og vi havde jo på mange måder indstillet os på, at hun skulle gå på den kommunale skole. Der 
havde hun fået gode venner og det er sku også vigtigt at fortælle, at vi havde en rigtig god oplevelse af det.  
Projekt friskole kom bare total ind fra højre. De tænker på den her lidt sjove projekt måde og har skæve 
måder at tænke undervisning på. Der sker bare en masse gode ting på den skole. Og det er ikke svært at 
involvere sig heller. Det betyder noget for mig i forhold til det ejerskab jeg føler for skolen. Fordi det er jo 
ikke min ide eller min skole, men alligevel, så har jeg stadig noget af den der pionerånd. Jeg føler ligesom at 
jeg også hører hjemme der. Rigtig mange af børnene ved hvem jeg er, de ved at jeg er hendes far.  Jeg føler 
et medejerskab fordi jeg og de andre forældre har valgt skolen aktivt til, det er en meget central del af hele 
skolens grundtankesæt.  
  
  



132 
 

Bilag 14 – I syv sind 
 
Da vi skulle vælge vuggestue til vores pige gjorde vi os umage, men vi tog også et forkert valg, fordi det vi-
ste sig, at være et ikke særlig rart sted, med nogle ikke særlig rare voksne. Derfor har jeg også total nedtur 
over det der valg og total nedtur over at jeg ikke skiftede. Så da min datter blev 5 år, og der er man jo sta-
digvæk lille, der skal hun så til at starte i skole. Vi bor sådan så vi hører til en folkeskole, der er blevet priori-
teret rigtig meget og skolelederen er super dygtig og sådan noget. Og ikke så langt fra den skole ligger en 
lilleskole. Jeg har selv gået på lilleskole, da jeg var barn. Jeg flyttede fra en ækel folkeskole ude på landet til 
en lilleskole, hvor jeg bare totalt blomstrede op. Så det var en overvejelse vi havde. Men en anden overve-
jelse var, at vi skide gerne ville have den lokale folkeskole af politiske grunde og fordi vi synes det er hygge-
ligt det der med den lokale, hvor dem fra gården også går. Vi overvejede også Steiner, for det har min mand 
gået på, men det ligger lidt for langt væk. Og så havde vi faktisk også skrevet børnene op på en privatskole, 
som vi ikke var så vilde med og vi fik heller ikke plads. Den var meget ensrettet og ikke så mangfoldig. Så vi 
tog til informationsmøde på skolerne og vi kunne rigtig godt se distriktsskolen, som det rigtige valg for os. 
Det var sådan nogle mennesker ligesom os, den var lige blevet sat i stand osv. Og på lilleskolen blev vi vist 
rundt og det virkede bare rigtig hyggeligt. Så vi var virkelig i 7 sind fordi vi kunne lige godt have valgt de to. 

Så jeg tog tilbage til begge skoler for at tage en snak mere, og spurgte dem, hvordan de ville kunne imøde-
komme min datter, som er lidt sensitiv og som har haft nogle voldsomme oplevelser i børnehaven. Så for-
klarede lilleskolelederen hvordan de arbejder med det emotionelle, det fysiske, det kognitive og det soci-
ale, og hvordan det er vigtigt for dem hele tiden at kigge på om barnet er i balance ift. de her fire ting. Og 
skolelederen på folkeskolen holder sådan en politisk tale for mig om at hun er af den overbevisning, at hvis 
man har et helt almindeligt barn, så skal man også vælge den helt almindelige folkeskole. Og jeg er jo selv-
følgelig egentlig politisk enig med hende. Jeg stod bare med det der barn, som jeg kunne se havde haft det 
vildt dårligt med det miljø JEG havde placeret hende i. Og så valgte vi lilleskolen. 

Skolevalget er en overvejelse man egentlig bliver ved med at have med sig. Også fordi mange københavn-
ske børn begynder jo at skifte skole, lige omkring mellemtrinet. De lærer også hinanden at kende. Der er 
kommet sindssygt mange fra den folkeskole vi oprindeligt hørte til over i mine børns klasser på lilleskolen. 
Uanset hvor meget umage man kan gøre sig med alle sine overvejelser om værdier, overordnet om skolen, 
og stemningen og lokalerne og alt det der, så kan man lande i en klasse, hvor det ikke fungerer. Eller også 
lander du i en pragtfuld klasse. Det er lidt et gyservalg på den måde. 

Mine egne børn har også gået i skole i USA. Og efter vi kom hjem derfra, flyttede vi 700 meter til et andet 
skoledistrikt. Der havde jeg sådan en lille hemmelig drøm om, at de kunne starte på den lokale folkeskole 
og få nogle venner der, som hørte til det område, og så kunne det være gratis. Min datter endte med at 
skifte over. Men så var det bare en totalt dysfunktionel klasse og et virkelig råt miljø og sådan noget, så hun 
holdt ud i 9 måneder og så skiftede hun tilbage. Min søn har ikke haft lyst til at skifte. Eller jo nogle gange 
når han har været træt af at der er så få børn og det kan godt blive en lille smule småt. 
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Bilag 15 – Menneskefabrikken 
 
Vi valgte nok skole helt intuitivt. Jeg træffer de fleste valg gennem input fra andre, jeg ser sjældent fjernsyn 
eller går op i hvad medierne mener. Så vi snakkede med forskellige folk, snakkede med venner, der allerede 
havde børn på skolen og med venner, der havde børn på andre skoler. Jeg tænkte meget over forskelle ved 
både folkeskolen og det private tilbud.  

Folkeskolen virkede lidt for maskinelt, med deres store skoler. Min fornemmelse af folkeskolen er lidt, at 
lærerne står udenfor. Altså, tingene skal gøres, tingene skal ske og alt hvad der foregår på en skole har de, 
på en eller anden måde, stillet sig i næste række på. De får af vide ovenfra: “det skal I gøre” og “det skal I 
gøre”. Dem der sidder deroppe, de får af vide af nogle andre, hvad de skal og dem der så sidder over dem 
igen, de får det at vide af nogle andre igen. Og sådan er det jo, men som forælder tænker jeg, at det er 
svært at komme og så stille sig op og få råbt dem op.  

Det er et kæmpe stort samfundsproblem – at man ikke, og det er lige meget hvad man laver, om man så 
gør rent på toiletter eller sidder oppe på kontoret, får lov at bestemme over vigtige dele af egen arbejds-
dag. 

Jeg har det sådan med skolen, at det skal være et godt sted som er åben for en dialog. Hvis man føler der er 
noget, så kan man snakke sammen om det. Der var en masse bekymringer om, hvad hun skulle have ud af 
skolen. Jeg synes det er et valg med mange overvejelser, for det handler om en fin balance mellem de her 
blødere værdier jeg tror på, og så på den anden side nogle krav fra samfundet. 

Jeg har egentlig stor tillid til, at lige meget hvilken skole, barnet går på, skal det nok gå, bare det har en no-
genlunde god ramme derhjemme. Jeg kan dog blive nervøs for, at den virkelighed som er derude, og som er 
den generelt herskende - den kan være svær at blive parat til. 

Det er den der skabes af kommuneskolerne, for det er her de fleste børn kommer ud fra. Børnene kommer 
fra de her store menneske-fabrikker, og så er de blevet lavet på en speciel måde, forstå mig ret, de har fulgt 
et program og en pædagogik som nok er temmelig grundlæggende for dem i mange år frem, også gennem 
gymnasiet og senere for, hvordan de tænker på arbejde og arbejdspladser. Det er den der kineserne-kom-
mer-frygt. Vi skal være klar og vi skal være sindssygt effektive og produktive og helt vildt veluddannede, 
men først og fremmest effektive. Jeg er nervøs for at det bliver et chok at komme ud til. For det hører jeg 
fra andre der er kommet fra friskoler. Jeg selv kommer fra en helt normal folkeskole.  

Det er sådan at de værdier jeg synes er vigtige, bliver måske prioriteret på papiret på de kommunale skoler, 
men det er lidt som om de står i anden række. 

Jeg tænker her på værdier som empati og kreativitet for eksempel. Og med kreativitet, der mener jeg ikke 
kun “klippe-klistre”, her tænker jeg det at opfatte sig selv som et kreativt væsen og skabe ting. Jeg tror me-
get mere på at det er ideer, der får verden til at køre rundt og de hænger sammen med kreativiteten, der-
for endte jeg med det private tilbud, som både arbejder med dialog og samarbejde og har en anden tilgang 
til kreativitet og undervisning generelt.  
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Bilag 16 – Skolen skal vælges til 
 
Det handlede om at være med til at starte skolen sammen. Da vi valgte friskolen gik begge piger allerede på 
distriktsskolen, men jeg må indrømme, at jeg også havde kigget på, hvilke andre friskoler eller privatskoler 
der var i området. Som udgangspunkt synes jeg ikke det var super sjovt, at de kom i folkeskolen, fordi det 
så blev med de værdier, der er dominerende i samfundet i dag, hvor alt handler om vækst, materialisme og 
der er et manglende øje for kredsløb og helhed. Dem er jeg ikke helt enige i, men jeg kunne ikke få den før-
ste ind på en privatskole.  Så vendte jeg den om og sagde: hvis jeg ikke kan få dem ind, så vil jeg gerne satse 
på folkeskolen og prøve at præge den med vores værdier.  

Vi satser på det lokale og det er folkeskolen, på den måde kunne vi godt stå inde for det. Der gik dog ikke 
lang tid efter den første var startet før kommunikationen mellem os og skolen gik dårligt. Hun kom hjem og 
var ked af det, uden skolen fortalte os om det. Vi kunne mærke der var rigtig meget arbejde i det, altså på 
det sociale plan. 

Jeg engagerede mig meget i skolen. Vi skulle klare og kunne bære det her. Jeg deltog i undervisningen, var 
til mange møder med skolelederen og deltog i skolebestyrelsen. Jeg havde det sådan - vi skal vinde det her. 
Så startede den mindste. Der er kun en årgang mellem dem, og så ser jeg det samme mønster igen. Der 
skulle man være glad, hvis fem forældre mødte op til forældremøde og sådan. 

Havde vi kun haft det ene barn, så kunne det måske være at vi ville have ressourcer nok til at støtte så me-
get op, at hun ville have en ok skolegang. Nu var der bare ikke så længe til nummer tre skulle starte. Det er 
en alt for stor mundfuld. Værdimæssigt kunne vi også se, at der var alt for langt til, at vi kunne begynde og 
snakke om bæredygtighed, fordi de gik jo på om de skulle slå hinanden eller ikke. Når det grundlæggende 
er der, så har man noget at arbejde videre med i stedet for at skulle stå der og kæmpe for det grundlæg-
gende.  

Forskellen på skolerne er tilvalget. Der er nok flere der har valgt Friskolen end der har valgt Folkeskolen. Vi 
havde jo valgt folkeskolen til, men for flere bliver skolen bare noget, der sker. Nu er tiden kommet og po-
den skal i skole og det er den man hører til, og de får et brev fra skolen og så sker det ligesom bare. Det er 
ikke en aktiv tilvalgsproces og det er ikke et ønske, der er ingen aktiv involvering.  

Jeg synes der skal være et samspil mellem hjem og skole. Det er jo ikke kun i skolen, de lærer at skrive.  jeg 
er interesseret i at mine børn udvikler sig til nogle empatiske, tænkende og reflekterede mennesker, der 
har nogle værktøjer i bagagen, hvor de kan lave noget der er helhed. Altså noget der er gennemtænkt. Det 
synes jeg de kan på den nye skole, og her bygger vi den op sammen.  
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Bilag 17 – Her lugter lidt af folkeskole 
 
Der var en masse omlægninger i skoledistriktet og vi var ude og kigge på flere skoler. Vi var også meget 
overbeviste om, at det skulle være folkeskoler og det er sådan mere et ideologisk valg.  Nu er min kone jo 
også forsker og kigger en masse på børn og udvikling og alt sådan noget, så vi har ikke sådan været bekym-
rede for vores børn skulle i folkeskole eller betragter dem nødvendigvis som værre eller dårligere til at ud-
vikle vores børn og alt sådan noget.  Vi gik så i gang med at undersøge dem, der var i distriktet. Man kan jo 
gå ind og trække statistikker. Hvor højt løfter de dem og hvad er sammensætningen og på det tidspunkt, 
der kunne du trække masser af statistik på alle skolerne i området.  Det er sådan meget arbitrært ikke, 
fordi det kan man ikke rigtig bruge til så meget, for hvad en god skole er at gå på eller hvordan vil den være 
for lige præcis mit barn. Det er jo bare et gennemsnit. 

 
I sidste ende, var det vigtigste for mig, at mit barn får en god oplevelse af at være i skole og godt kan lide 
det og gerne vil op.  Hvad nu hvis de løftede ham enormt meget fagligt, men han hadede at gå derover? 
Så vi tog rundt og kiggede på de forskellige skoler og samtidig så var vi lige flyttet ind her i kvarteret og der 
gik vores søn så i børnehave, og så taler man jo med dem der har børn. Det er jo en stor faktor. Hvordan 
den og den skole er og man hører rygter og historier – endelig ikke den skole og nogle sagde: endelig den 
skole og det man jo hurtigt finder ud af det er, at du kan finde lige så mange der siger: du skal endelig ikke 
tage på den skole og så kan du finde ligeså mange der siger: nej nej, den er skide god min datter har gået 
der og elsker at være der. Vi har vores naboer herinde de har fem børn, de har haft børn på alle skolerne og 
de var også sådan lidt, man kan ikke rigtig bedømme den der skole sådan generelt. Så det er ikke skolen. 
Det er nok i højere grad klassesammensætningen og lærerne og altså. Det er et lotteri.  

 
I sidste ende vil vi gerne have sådan nogle objektive valg. Man vil gerne kunne se alle faktorerne, se tallene 
og sætte det op i et stort excel-ark og give dem point og så er der en der vinder - hurra! Det bliver i stedet 
en mavefornemmelse. For når du er ovre og besøge nogle skoler og du ser de er enormt nedslidte. Det bli-
ver helt fysisk hvor du tænker: ej her har jeg selv haft nogle dårlige folkeskoleminder her. Noget der ikke 
var rart og når du kommer ind kan du nærmest lugte det. Altså, det lugter af folkeskole og man tænker: 
shit. 

Den vi endte med at vælge havde bare den kæmpe fordel, at da vi var derovre var den faktisk blevet ny re-
noveret. Så når man kom derover, lugtede der ikke rigtig af folkeskole endnu. Så havde den netop en meget 
engageret skoleleder, som fortalte alt om hvordan skolen skulle skille sig ud. Her vil vi gøre jeres børn dygti-
gere og dygtigere og de skal være kloge og pisa test og alt muligt. – jamen det gør I jo alle sammen. Vi har 
denne her vinkel, vi skal tage ejerskab på skolen og nu er den helt ny og der var mulighed for nogle nye 
ideer. Der var en positiv vibe. Det var som om hey det her det er måske også en skude, der er ved at vende. 

Så oplevede vi nærmest sådan et kolaps i 3. klasse. At den sociale struktur faldt sammen.  De elever med 
særlige behov kunne bare lige pludselig ikke være der og så var der den måde klassen blev ledet på, blev 
struktureret på. Der var vi så ude i et forløb, hvor netop alle de ressourcestærke var sådan – okay, nu skri-
der vi!  

Vi snakkede om det indbyrdes, vi tæller jo også som de ressourcestærke her og vi fik også sat en hel masse i 
gang og fik skoleledelsen ind og sagt til dem: vi smutter! Vi står med en fod ude af døren. Vi har talt med 
den nærmeste privatskole og prøv og hør vi kan få plads. Så handlede det pludseligt om en hel masse per-
sonalejuridiske problemstillinger. Altså hvor de ikke rigtig kan sige hvad de gør. De kan ikke sige, nej I får en 
ny klasselærer til næste år. Alle mulige ting, men altså det kan vi ikke vente på. 

Der begyndte vi for første gang at undersøge nogle privatskoler, men det er også et gamble med privatsko-
len og det sjove var, der får du præcis de samme historier.  Nogle der siger: det er en skide god skole, virke-
lig dejlig og der er andre der siger: det er helt forfærdeligt. Vi valgte i sidste ende, da vi kunne se at der kom 
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en ny lærer og skolen fik øje for at den var gal i den klasse og de samtidig ville mistede de ressourcestærke 
forældre. Så der blev lyttet rigtig meget. Der blev lyttet rigtig meget faktisk.  

Jeg tror bare jeg kommer fra sådan en folkeskolefamilie. Men når det så går galt, så er vi jo heller ikke mere 
ideologiske end at man helt pragmatisk får det sådan: hvor kan vi få ham hen og det kan vi i en privatskole. 
Nu går han i 4. klasse, nu går han der til og med 6. og så skal han flytte for 7., 8., 9. Det kan være rart at 
vide, at det ikke er så permanent.  
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Bilag 18 - Penge under bordet eller folkeskolen 
 
Vi havde skrevet hende op til privatskole, helt fra hun var baby. Og det var hovedsageligt fordi jeg godt kan 
lide tanken om, at der ikke er alt for mange i klasserne, at der er tid til den enkelte.  Jeg synes selv jeg har 
oplevet, at der var rigtig mange i min folkeskoleklasse og tiden fløj bare afsted, og der var slet ikke tid nok 
til at spørge, hvis der var noget. Altså, jeg havde det måske sværere med nogle fag end andre. Sådan er det 
jo nok for de fleste, men så kom hun ikke ind på nogle af privatskolerne og vi havde ventet i 6 år. 

Jeg ved ikke om det er normalt. Jeg tænkte:  gad vide om man skal give penge under bordet her, eller hvad 
gør man lige? Så begyndte jeg jo at tænke okay, hvad for nogle folkeskoler er så gode i vores område og mit 
indtryk er, at de fleste faktisk er rigtig gode her.  

Nu er jeg egentlig glad for det er blevet som det er. Det er ikke fordi jeg sidder hver dag og ærgrer mig over 
at hun ikke er kommet på privatskole. Nogen ville måske også tænke i økonomi, men det var slet ikke afgø-
rende for mig. Det ville jeg tage mig råd til, hvis det skulle have været. Hendes far og jeg var dog lidt uenige. 
Han ville kun privatskolen, men jeg kan nu godt lide, at hun kommer til at møde en helt masse forskellige 
typer i folkeskolen. 

Jeg har sådan et meget kreativt barn, så jeg har da også overvejet friskole. Det virker frit og som om at de 
ser børnene i øjenhøjde. Hun er faktisk også stadig skrevet op ovre på en, men der er først plads i 2. klasse. 
Men altså jeg vil sige, der var på et tidspunkt her i første klasse, der gik det rigtig skidt i klassen. Der var en 
pige som slet ikke kunne sammen med min datter. Og hvad skulle jeg dog stille op. Jeg synes virkelig jeg 
havde prøvet alt, og de sad vi som forældrepar og var ude i, hvem af os skal flytte vores barn og skifte 
skole? Samtidig så tænker man det må de jo lære, sådan er livet. Det vil man altid møde på arbejdspladser. 
Nogen man tænker, vi kommer aldrig til at drikke kaffe sammen. Men det var bare så heftigt det clash mel-
lem de to, at det andet barn kom på en friskole. 

Der prøvede jeg også at finde ud af om hun kunne komme over på den friskole hun stadig er skrevet op til, 
hvor vi kender nogle andre der går. Den skulle også være rigtig god og den er lige om hjørnet. Jeg synes ikke 
man sådan skal kaste børnene rundt, og hvis hun er glad for sin skole nu og det er hun - efter den anden 
pige har fundet en anden skole, så synes jeg egentlig at hun skal blive der. Så var der også først plads i 2. 
klasse og jeg vil sige generelt er det min fornemmelse, at man nærmest ikke har noget at skulle have sagt 
her i København.  Bare da hun skulle have en vuggestueplads i sin tid, der måtte jeg skrive til overchefen, 
efter et helt år, hvor jeg nærmest var helt skør af at være på barsel. 

Det er jo dejligt, at der er så meget at vælge imellem, man kan bare ikke rigtig få lov til at vælge er min op-
levelse. Jeg har i hvert fald aldrig fået noget af det jeg har prøvet at vælge. Hun fik en vuggestueplads lidt 
langt væk. Det ville da have været fedt, hvis hun havde gået i vuggestue samme sted, hvor der var børne-
have og så også i skole i nærheden. 
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Bilag 19 – Lokal forankring og ny ånd 
 
Min mands børn går på privatskole, og den lokale folkeskole havde engang et rigtig dårligt ry, så det var li-
gesom det naturlige valg først. Men så var folkeskolen begyndt at ændre profil og havde fået en god skole-
leder, så vi tog simpelthen til informationsmøderne. Den anden skole vi havde i tankerne, havde kørt godt i 
rigtig mange år, så der var ikke ret meget informationsmateriale, men fordi distriktsskolen var i gang med at 
bryde en dårlig spiral, så havde de gjort ekstra ud af det. Det var helt tydeligt, at man faktisk gjorde noget 
for at rekruttere. Det lå dem vildt meget på sinde, at få skolens elever til at afspejle den demografiske for-
deling i området.  Her var det helt tydeligt, i hvert fald for os, at der var en helt ny ånd på skolen, og så var 
den bare helt almindelig, og samtidig blev vi ret tændt, fordi man ligesom følte, at man blev en del af noget. 

 
Jeg tror, at jeg var meget fokuseret distriktsskolen, fordi jeg tænker, at det er her ens legekammerater bor 
og det netværk, der også ligger i at vælge den lokale skole, det vurderede jeg som rigtig vigtigt. Som foræl-
dre er der simpelthen også den bonusting ved det, at vi får et netværk, i det område vi bor i. Det er jo også 
det folkeskolen gør. Jeg har lært rigtig mange mennesker at kende efter han begyndte i skole. Jeg skal ud 
med nogle på lørdag. Det giver også en forankring som forældre, og det får mig til at føle, at jeg hører til. Så 
det er sådan en bonuseffekt.  

 
Så vi valgte den. Eller vi valgte den jo ikke, fordi det var distriktsskolen, så var det ret enkelt, vi var jo også 
sikret en plads. Altså, vi valgte den jo selvfølgelig, fordi det ligesom lå i kortene, at han skulle ind på privat-
skolen. Skolelederen var også meget opmærksom på, at forældrene går ind og laver et aktivt valg og at det 
er den virkelighed forældre står overfor. Og det kunne man mene alt muligt om og synes at det er lidt synd 
for den grundsten som folkeskolen gerne skulle være i nærområdet. Det ser bare anderledes ud i Køben-
havn. Det billede. Så der er hele tiden et spil. Man er hele tiden på som forældre. Man er hele tiden op-
mærksom på om det her er godt nok? Og der tror jeg udskolingen stadigvæk er en ret stor udfordring for 
de fleste folkeskoler. 
 
Vi kunne nu godt finde på at lave et genvalg på et tidspunkt. Det hænger også sammen med, at der i Køben-
havn er en tendens til at når du kommer til udskolingen, så er der mange der rykker på privatskole. Det er 
ikke ligesom da jeg gik i folkeskole, der var én folkeskole. Normtækningen er anderledes nu. Der er så 
mange muligheder i København. Der kommer den der dobbelthed op i en selv, at jeg vil også godt sikre at 
han får nogle gode vilkår senere ikke. Det handler meget om det faglige niveau.  
Altså nu går han i 3. klasse og han læser i hvert fald meget bedre end jeg gjorde i 3. klasse og han har også 
nogle lærere som er ganske ambitiøse. Folkeskolen har også svære vilkår med inklusionskrav og presset 
økonomi og sådan noget. Store klasser. Det kræver også sit. 
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Bilag 20 – Fravalget af ”the golden ticket” 
 
Vi havde kigget på den lokale, distriktsfolkeskole og fået et godt indtryk af den, selvom den er stor og uover-
skuelig, som de fleste københavnske folkeskoler er blevet. Udgangspunktet var, at der skulle han starte, fordi 
jeg har tre rigtig tætte veninder, der er skolelærere og de arbejder alle tre på folkeskoler. Så jeg ved lidt om, 
hvordan det står til forskellige steder og synes egentlig, at mange lærere gør et rigtig godt stykke arbejde, og 
det ville jeg godt være med til at støtte ved at sætte mit barn i folkeskolen. Der er ingen tvivl om, at vores 
værdier ligger i folkeskolen, fordi det er det både min mand og jeg kommer fra. Så valget var egentlig bare 
en gentagelse af det, vi kommer fra, og det vi kender og føler os trygge ved. Det er ligesom det, vi er indok-
trineret med. Jeg ser det som et fælles afsæt, vi alle sammen kan dykke tilbage til – ligegyldigt hvor vi møder 
hinanden i livet, så er det i vores folkeskoletid, vi har lært, hvad det er for et land, vi lever i. Det er meget 
godt også at møde nogle af taberne og slagsbrødrene, for du kommer jo til at møde dem i dit liv. Og jeg ved 
godt, at der er andre, som tænker meget mere på sig selv, og det kan helt skræmme mig, at man kan være 
så egoistisk. 

 
Men jeg havde faktisk skrevet ham op til privatskole, og der var jeg hurtigt ude, for det er jo lige når barnet 
bliver født, hvis man vil være sikker på, at der er en plads. Så jeg havde hele tiden privatskolen med. Når man 
får børn i København, så bor man måske i en lille lejlighed, og lige den folkeskole man bor i nærheden af har 
måske ikke det bedste ry. Så jeg har bevaret opskrivningen på to privatskoler, i det tilfælde det bliver nød-
vendigt senere. Den ene er en katolsk privatskole, som så vidt jeg ved er lidt konservativ, og man går op i det 
faglige niveau. Den anden er en Lilleskole, som nok mere har en kreativ indgangsvinkel. Det handler også om 
at kigge på, hvilket barn man har. Er han lysende intelligent og har brug for faglige udfordringer, eller er han 
mere en, der skal tages lidt hånd om og have plejet de kreative sider. Det ved man jo ikke, når de er helt små. 
Så vi skrev ham op til to skoler, der tilbød forskellige ting. Der er også andre privatskoler som egentlig bare 
er lidt en kopi af en folkeskole og ikke har nogen særlig profil. 
  
Han havde faktisk fået tilbudt en plads på en privatskole, og det føltes lidt som at sige nej til ”The Golden 
Ticket”. Jeg må ærligt indrømme, at jeg blev en lille smule fristet til at springe det der led over, der hed 
folkeskole. Men så alligevel var det ikke det fedeste at vælge en privatskole. Der er jo også en risiko for, at 
den her privatskole, vi så ville vælge fra første færd, alligevel ikke passede os. Det ville bare være sådan et 
nederlag. Så det ville være for grimt at vælge en privatskole, og så det alligevel ikke levede op til forventnin-
gerne, så man var nød til at lave en omvendt og tage ham i folkeskole. Men når man får det tilbudt, så bliver 
det jo også et fravalg. Men vi synes, at der med folkeskolen også er noget rigtig fedt i, at man kender sit 
lokalmiljø. Så det var ikke et svært valg. 

Det er måske en fordom jeg har om folkeskoler, men jeg synes jeg kan se, at der i indskolingen er et rigtig 
bredt udsnit af distriktets børn. Man vil det gerne. Og så sker der et eller andet i mellemtrinnet, hvor rigtig 
mange skifter skole. Så når jeg ser på udskolingen på min søns skole, så kan jeg konstatere, at det er ikke så 
bredt et udsnit. Så er der langt imellem en lyshåret elev. For os er det ikke fordi, vi ikke har råd til at give 
vores børn en privatskole-uddannelse. Det er slet ikke det, det skal komme an på. Så hvis vi på et tidspunkt 
tænker, at han vil trives bedre på en anden skole, så flytter vi ham nok bare til en af privatskolerne. Men som 
udgangspunkt, så er man en medspiller, og det er ligesom det værdigrundlag, vi har. Og det første halvandet 
år har kun været positivt.   
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Bilag 21 – Datterens valg 

 
Vi havde slet ikke tænkt at vores datter skulle flytte skole. Hun er sådan set meget skrap til alle de der bog-
lige fag, men hun har nok haft det sådan lidt med at putte sig derovre i folkeskolen og ikke rigtig have sin 
egen mening. Så da hun fortalte om den her nye skole, var hun virkelig ramt sådan i hjertet af det, og synes 
det kunne være sjovt at prøve, og hun var ret tændt på at de skulle være ude det meste af tiden. Så vi 
tænkte, at dér var noget hun rigtig gerne ville. Vi var ude og se på det og til et møde og så tænkte vi okay: 
Vi gør det! 

 
Som forældre, så synes jeg det er meget sjovere fordi vi har lov at være med. Jeg havde nogle gange prøvet 
at foreslå nogle ting i folkeskolen. Men de blev altid bare lidt trætte i blikket og det er jo fordi, at der sim-
pelthen ikke er ressourcer til det. Det er noget helt andet på sådan en lille friskole, hvor de jo har behov for 
at forældre også deltager. Så det synes jeg er sjovt, for jeg har en bedre fornemmelse af hvilken skole hun 
går på og hvad det er for en pædagogik de anvender. Og jeg kan godt lide, at de eksperimenterer og hvis 
ikke det duer, så prøver de noget nyt. 

 
Man kan blive til så meget og det vigtigste for mig er sådan set, at hun bliver glad og undgår at ryge i nogle 
af de der arbejdsfælder, som man let gør når man er højtuddannet og gerne vil have en karriere. De må 
gerne være dygtige, men de må også gerne kunne bringe det de nu kan i spil på en konstruktiv måde. Også 
med henblik på at gøre noget godt for planeten jorden. 
 
 


