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Dilemma. Skal børn være dygtige eller glade?

B ørneopdragelse er en kampzone.
Da den kinesiskamerikanske Yale-
professor Amy Chua for nylig ud-

gav bogen ’The Battle Hymn of the Tiger
Mother’ lød der et ramaskrig i den ameri-
kanske debat. I bogen beskriver Amy

Chua, hvorfor ’tigermød-
re’ – asiatiske mødre som
hun selv – er bedre, når
det gælder opdragelse.
Tigermødre går efter per-
fektion, ikke middelmå-
dighed. Og hvis den fagli-

ge perfektion kræver, at børnene må und-
være at lege eller sove hos vennerne, er
det i det lange løb det bedste for barnet.

I Danmark kan vi med vores fri leg og
rummelige pædagogik ryste på hovedet

ad den ekstreme mor. Ikke desto mindre
griber Amy Chua fat i en større tendens,
som vi ikke bør ignorere: På et geopolitisk
plan udspiller der sig en aktuel konflikt
mellem lyst og faglighed. Er det vigtigste,
at barnet er glad, eller at det er klogt? Der
behøver naturligvis ikke at være et mod-
sætningsforhold mellem lyst og faglig-
hed, men hvis man sætter Vesten og
Østen over for hinanden, er kontrasten ty-
delig. Asiatiske elever – og ikke mindst de-
res forældre – går generelt langt højere op
i faglige præstationer end vestlige elever
og forældre.

FOR SEKS ÅR siden stødte jeg første gang
på vittigheden ‘Why The Chinese Always
Kick Our Ass in Mathematics and Physics’.
Vittigheden havnede i min mailboks, og
den består af to billeder: Det ene er et klas-
sebillede af studerende fra Shanghai Uni-
versitet i Kina, hvor de studerende står i
sirlige rækker og i pænt tøj. På det andet
billede er der en tilsvarende flok stude-
rende fra Colorado Universitet i USA, men
her er der dømt fest, flere fyre skåler, og
samtlige af pigerne viser bryster og er
iklædt hotpants.

Det er en joke, men anno 2011 er det
knap så skægt, at asiatiske elever stormer
frem i internationale test. Der er mange

forklaringer på, hvorfor asiatiske uddan-
nelsessystemer som Kinas, Singapores og
Koreas opnår flotte resultater, men ele-
vernes og deres forældres tilgang til ud-
dannelse spiller en væsentlig rolle.

Jeg besøgte for nylig National Institute
of Education (NIE) i Singapore. Singapore
er kendt for at have et af verdens bedste
uddannelsessystemer, som også går un-
der navnet ’Miraklet i Singapore’. Direktø-
ren af NIE, Lee Sing Kong, fortalte mig, at
hemmeligheden bag miraklet er hårdt ar-
bejde. Der er ingen smutveje. Der er stor
forskel på de asiatiske uddannelsessyste-
mer, men et fælles træk er, at uddannelse
har høj prioritet. Derfor mærker de asiati-
ske elever et stort pres fra forældrene.

I VESTEN er en ny forældretype vokset
frem. Den amerikanske forsker Margaret
K. Nelson har undersøgt opkomsten af
denne nye type, som hun kalder Parenting
out of control. På baggrund af interview
med en lang række amerikanske forældre
analyserer hun den nye forældrestil. I sin
bog ’Parenting out of control’ fra 2010 be-
skriver hun, hvordan social klasse påvir-
ker, hvilke ambitioner forældre har på de-
res børns vegne. Hvis man spørger velud-
dannede forældre, hvad de ønsker for de-
res børns fremtid, handler det ikke så me-

get om, hvad barnet laver, og hvor lang en
uddannelse det får. Det vigtigste er, at bar-
net bliver passioneret omkring det, det la-
ver, og at det får et ’sjovt’ liv. 

SPØRGER MAN derimod forældre fra lave-
re sociale klasser, handler svaret langt
mere om en god uddannelse. Arbejder-
og middelklassen er mere fokuseret på, at
barnet erhverver sig kompetencer, som
gør det selvstændigt og i stand til at stå på
egne ben. Det sjove liv og det passionere-
de job er længere nede på listen. På en må-
de er arbejderklassemødrene tættere på
de asiatiske tigermødre, der går op i den
faglige præstation, end på de veluddan-
nede mødre fra den kreative klasse.

Det er interessant at læse i ‘Parenting
out of control’, at de veluddannede foræl-
dre åbenlyst bryder med deres egen op-
dragelse. Flere forældre siger til Margaret
K. Nelson, at de vil give deres børn en helt
anden opvækst, end de selv fik. I bogen
møder vi for eksempel Jeff Wright, som er
far til Katie. Jeff mener, at hans forældre
målte hans succes på uddannelsesmæssi-
ge resultater, job og penge, hvorimod
hans mål for datterens succes mere hand-
ler om, at hun får selvtillid og bliver til-
freds.

Beth O’Brien, som har en ph.d. i psyko-

logi, kalder både sig selv og sin mand for
præstationsmennesker. Hun ønsker også,
at deres børn skal opnå gode faglige resul-
tater, men kun hvis det sker inden for en
kontekst, hvor de får et lykkeligt og sjovt
liv. Beth bekymrer sig ikke for, at hendes
børn bliver en succes, men om, at deres
liv bliver sjovt.

Det lyder umiddelbart sympatisk, at
forældrene vægter det sjove liv over det
kloge liv, men i virkeligheden ligger der et
ekstra pres, som kan være forvirrende.
Som Margaret K. Nelson skriver, kan det
være et markant pres at vide, at ens foræl-
dre forventer, at man ikke bare er glad for
sin uddannelse eller sit arbejde, men at
man ligefrem skal være begejstret for det.

IFØLGE Margaret K. Nelson er den nye for-
ældretype et produkt af 60’erne. De er op-
vokset med en modkultur, der hyldede ik-
kematerielle værdier, det at udfordre au-
toriteter og at gøre det, de havde lyst til.
Det er den lystbetonede tankegang, der
dominerer i dag, så man skal passe på
med at kritisere den. 

Tigermoderen Amy Chua har fået så
massive hug af sine amerikanske med-
søstre, at hun for nylig trak i land i et tv-in-
terview med Stephen Colbert. I intervie-
wet understreger hun, at bogen ikke er en

opdragelsesguide, og at kinesiske tiger-
mødre ikke er bedre end amerikanske. I
stedet for prompte at kritisere burde vest-
lige forældre lytte, for Amy Chuas bog er
et symptom på den globale konkurrence,
som nok snart bliver sjovere for de kloge
kinesere fra Shanghai Universitet end
festglade studerende fra Colorado Uni-
versity.
analyse@pol.dk

Camilla Mehlsen, cand.mag., indehaver af

Mehlsen Media og redaktør af magasinet

Asterisk, DPU, Aarhus Universitet.

analyse

De fleste vestlige forældre
går mere op i barnets 
begejstring end barnets
faglighed. Men dette kan
meget vel give bagslag i
den globale konkurrence.

DISCIPLIN. Hvis ikke vestlige mødre og fædre tager ved lære af de mere strenge og målrettede opdragelsesformer, der kendetegner asiatiske ’tigerforældre’, kan det gå ud over den faglighed, der skal sikre os i konkurrencen mod netop disse lande. Arkivfoto: AP
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På debatsiderne sætter vi i denne tid
fokus på familien: Kernefamiliens ty-
ranni, retten til børn, moderne foræl-
dres forhold til børn, karrieremødre,
karrierefædre og børneopdragelse.

På analyseplads skriver Camilla
Mehlsen om moderne forældreroller.
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Italien – forenet eller fornedret?

hende. Står Birthe Rønn Hornbech bag
miseren? Har hun været så hårdt tugtet
af Søren Krarup, at den retssikkerhedsfik-
serede jurist og minister har set stort på
lov, ret og internationale forpligtelser?
Hvorfor skulle hun starte undersøgelser
af praksis i de andre nordiske lande, når
krystalklare regler var fastlagt i to FN-
konventioner? Viser hele forløbet ikke, at
den ellers så fnugfrie Birthe Rønn Horn-
bech i handling ikke er en tøddel bedre
end den af Rigsretten dømte Erik Ninn-
Hansen?

Svaret er som udgangspunkt nej. Hæn-
delsesforløbet har først og fremmest vist
os en minister, der indrømmet har sine
særheder og ikke er som andre i den poli-
tiske branche. Det har imidlertid også
vist en minister, der er i allerhøjeste grad
har været opmærksom på, hvad der lig-
ger i ministerjobbet – altså i det, der for-
melt hedder rollen som politisk forvalt-
ningschef. Her kommer en af de helt sto-
re misforståelser ind i den hektiske dæk-
ning af sagen gennem de seneste uger.
Det er endog en misforståelse, som ad-
skillige juridisk kyndige har gjort sig
skyldige i. 

SYNSPUNKTET er, at i og med at to FN-kon-
ventioner udtømmende afgrænser en
gruppe af statsløse, som har krav på stats-
borgerskab i det land, hvor de har op-
holdt sig gennem en nærmere bestemt
periode, så er der intet for forvaltningen
at gøre. Der er tale om et regelsæt, der
bogstaveligt talt er selveksekverende. In-
tet kunne være mere forkert. Det ved en-
hver administrativt kyndig. Der må nød-
vendigvis være en procedure og nogle pa-

pirgange, som sikrer, at denne ret bliver
tildelt på et retvisende grundlag, og at
den, der påberåber sig konventionerne
for at få statsborgerskab, også bliver be-
hørigt underrettet om sin fremtidige sta-

tus. Ændringen af
indfødsretsloven i
1999, som er om-
talt ovenfor, viser
det. Der gik man
ind og ændrede
procedurer og
kompetenceforde-
ling, fordi man vil-
le sikre et ensartet
grundlag for for-
beredelsen af dis-
se sager, hvor nog-
le udlændinge i
modsætning til
andre udlændin-

ge i medfør af to FN-konventioner kan ha-
ve et retskrav på dansk statsborgerskab. 

Den samme logik berettiger, at integra-
tionsministeren, da hun, efter alt at døm-
me i august 2008, blev gjort bekendt
med den fejlagtige praksis, bad om en
undersøgelse af praksis i de andre nordi-
ske lande. Nogle har tolket dette sådan, at
hun (med Søren Krarups mørke skygge i
baggrunden) søgte en udvej for helt eller
delvis at smyge sig uden om en interna-
tional retlig forpligtelse. Det er muligt, at
hun ikke har brudt sig om konventioner-
nes regler. Men der skal man huske, at de
(som nævnt ovenfor) indfører positiv for-
skelsbehandling af en gruppe udlændin-
ge i forhold til en anden gruppe udlæn-
dinge, der sagtens på nogle punkter kan
være stillet værre. Man kan også sige det

på en anden måde: Det er det, vi har mini-
stre og politikere til. Det er deres, og altså
også Birthe Rønn Hornbechs, men ikke
embedsmændenes opgave at foretage
den form for rimelighedsvurderinger. De
er og bliver altid politiske. 

Det er derfor, man i Danmark i lighed
med andre demokratiske retsstater har
ministrene som de øverste chefer for den
statslige forvaltning, det, som jeg har
kaldt politiske forvaltningschefer. Var der
ikke et sådant behov for politisk retnings-
angivelse og politisk korrektur for den
udførende forvaltning, kunne det hele
overlades til en lang stribe af styrelser. Så-
dan er det bare ikke, for den danske rets-
stat er ikke baseret på et rent embeds-
mandsstyre og teknokrati.

DE ORGANISATORISKE, politiske og mini-
sterrelaterede forhold kan forklare en
usikker og – viste det sig – klart fejlagtig
praksis, som gjorde, at nogle statsløse ik-
ke fik det statsborgerskab, som de havde
retligt krav på. De kan ikke bortforklare,
at det var forkert, ej heller at det tog lang
tid, fra indfødsretskontoret (en ny chef?)
opdagede, at den var gal (februar 2008),
til ministeren blev orienteret (august
2008). 

Der gik yderligere lang tid, inden ret-
ningslinjerne for en konventionstro for-
valtning var på plads (november 2009),
og ministeren i januar 2010 orienterede
først VKO-ordførerne og siden Indføds-
retsudvalget om, at den havde været gal.
Jeg er ikke jurist og skal derfor ikke gøre
mig klog på, om det var for langsomt.
Men det vil undersøgelseskommissionen
utvivlsomt kaste sig over.

Derimod vil jeg konkludere, at hele det
uheldige hændelsesforløb og den fejlag-
tige sagsbehandling er en demonstra-
tion af utrolig stærke sider ved vores for-
valtning og folkestyre. Det kræver et
unægtelig et par ord. Der er igen flere
trin i logikken.

FØRST OG fremmest viser hændelsesfor-
løbet, at det integrationsministerielle bu-
reaukrati var selvkorrigerende. Står mini-
steriets redegørelse til troende, bliver
den fejlagtige praksis opdaget i indføds-
retskontoret selv. Dets chef rapporterer,
som jeg læser det, om den fejlagtige prak-
sis til departementets ledelse. Det fører
igen til en mere grundig kortlægning af,
hvad der er sket. Senere, og her vil nogle
sige meget senere, bliver ministeren også
underrettet. Det er også efter bogen, bå-
de den meget gamle og meget klassiske
om ministerialforvaltningen og den me-
get moderne, hvor nogle kunne finde på
at tale om ’feedback management’. 

Det fører til nye undersøgelser. Blandt
andet forespørgslerne til de andre nordi-
ske lande. Men endnu mere væsentligt
fører det til, at indfødsretskontoret i
overensstemmelse med de retningslin-
jer, som Rønn nu fastlægger, både identi-
ficerer alle de sager, hvor man har begået
fejl, og markerer de aktuelle sager, hvor
der kan blive problemer. Man lærer altså
af sine fejl og gør organisationen parat til
at ændre kurs. 

Det ændrer ikke ved, at der var 36 unge
statsløse, som ikke fik deres ret, men der
bliver taget hånd om det, så ministeriet
er i stand til hurtigt at gøre skaden god
igen. Det er ikke så ringe endda. 

Så er der Folketinget, især oppositio-
nen og en vågen SF’er, der hedder Hanne
Agersnap. Også her gik det efter bogen.
For man havde en politiker, der fik færten
af, at ikke alt var, som det burde være. Og

så gik hun i gang,
mens resten fulg-
te efter. Der er i
den sammen-
hæng intet, der
animerer partier-
ne uden for det re-
gerende flertal så
stærkt som udsig-
ten til at få en mi-
nister på krogen.
Det er på ny dra-
matisk, skingert
og ofte lettere pro-
portionsforvri-
dende. Ikke desto
mindre er det
samtidig en vigtig

korrektionsmekanisme. Her var den mi-
nisterielle selvkorrektion gået i gang,
men ærlig talt virkede den ikke med ly-
nets hast. Der hjælper det, når oppositio-
nens vedholdende pres tvinger en mini-
ster derud, hvor hun er blevet en belast-
ning for regeringen. Igen bidrog lang-
somheden til at gøre den politiske belast-
ning større, end den behøvede at være.
Det er der ikke noget nyt i. 

DEN FJERDE statsmagt spillede også sin
positive rolle. For Hanne Agersnap er-
kendte hurtigt, at en enlig MF’er ikke kan
gøre meget. Det kræver gravere, og dem
fik hun ved at henvende sig til et par jour-
nalister på Dagbladet Information. Hvor-

på de gik i gang og lidt efter lidt fik så
mange informationer om en speget
praksis, at det kunne holde kritikken i
gang og gav den momentum. Igen kan
det være skingert og skævt, men faktum
er nok en gang en demokratisk korrek-
tionsmekanisme, der virkede efter bo-
gen. 

Det hele kunne så vidt stoppe der, men
gør det ikke, fordi dette er og bliver en
overmåde politisk sag. Ingen ved i dag,
hvad der kommer for dagen, når under-
søgelseskommissionen om føje tid kaster
sig over sagens akter og begynder at af-
høre den fyrede minister og den lange
stribe af embedsmænd, der siden 1999
har været involveret i sagens mange fa-
ser. Det kan selvsagt ikke udelukkes, at
det vil være belastende for flere af de in-
volverede. 

Men på det grundlag, som nu forelig-
ger for mig og alle andre, der gransker sa-
gen udefra, er der, som jeg har vist, så
mange ting, der er anderledes end i ta-
milsagen, at man ikke skal forvente en re-
prise. Den handlede om en stålsat mini-
ster, der kunne ville ét, som ikke blev ret-
ledt, og som heller ikke ville retledes. 
JØRGEN GRØNNEGÅRD CHRISTENSEN

... Rønn er næppe Ninn

WWW Har du kommentarer til Kroniken 
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Spørgsmålet
om, hvem der
skal have lov at
blive danske
statsborgere,
har altid været
et følsomt 
emne, som man
ikke ville 
overlade til 
jurister

Hændelsesfor-
løbet har også
vist en minister,
der i allerhøje-
ste grad har
været opmærk-
som på, hvad
der ligger i 
ministerjobbet


