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Krav. Staten sætter forældre på skolebænken

H vem har ansvaret for, at lille Lars
lærer noget i skolen? Tidligere
var svaret lærere og skoleinspek-

tører, men i dag spiller forældre en stadig
større rolle for deres børns skolegang.

2010 var året, hvor der blev skruet op
for forældres ansvar og
engagement i skolen.
2010 var eksempelvis
året, hvor nu tidligere
undervisningsminister
Tina Nedergaard ville
ændre lovgivningen, så

skoleledere fremover kan tvinge forældre
til at hente barnet øjeblikkeligt, hvis det
ikke opfører sig ordentligt i skolen.

»Alles børn er uvorne. Det er en misfor-
ståelse, at vi tror, at vores egne børn altid
opfører sig ordentligt. Så tag ansvaret for

dit barn, for det er ikke statens børn – det
er forældrenes børn«, lød det fra under-
visningsministeren.

DISKUSSIONEN OM uvorne unger har
umiddelbart mange år på bagen, men mi-
nisterens kontante udmelding peger på
en nyere udvikling: I det sidste årti er sta-
ten blevet en opdrager af forældre.

Adjunkt Hanne Knudsen fra Danmarks
Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus
Universitet, har undersøgt, hvordan for-
holdet mellem folkeskole og familie har
ændret sig over tid:

»Det er ret nyt, at staten har ambitioner
om at opdrage forældre til at tage et per-
sonligt ansvar. Da jeg sad i elevrådet sidst i
1970’erne, stod der »ret, pligt, ansvar« i
hjørnet af kommunens brevpapir. Skulle
der stå noget i dag, var det måske ’reflek-
sion, empowerment, ansvarliggørelse’.
Man går ikke ud fra, at borgeren er an-
svarlig, men ser det som en statslig opga-
ve at opdrage forældrene til at blive an-
svarlige. Det er en ny måde at se forældre-
ne og deres ansvar på«, sagde hun for ny-
lig til magasinet Asterisk.

I bogen ’Har vi en aftale?’ fra 2010 viser
Hanne Knudsen, hvordan ideen om ’den
ansvarstagende familie’ kun er ti år gam-
mel. Engang gik grænsen mellem skole

og hjem ved skolens port. I dag outsour-
cer skolen stadig mere ansvar til forældre-
ne. Det er f.eks. forældrenes opgave at mo-
tivere barnet, så det er parat til lære i sko-
len, og familien er blevet et vigtigt læ-
ringsrum for skolen.

»Et mæt, udsovet barn, der har orden i
sine ting og kan finde ud af at lave lektier.
Det er familiens rolle. Sådan har man be-
skrevet det siden 50’erne. I dag er det slet
ikke nok. Der vil man have et motiveret
barn, der har trænet begreber derhjem-
me, fungerer socialt, kan finde ud af at ta-
ge ansvar for egen læring, kan gøre, hvad
der bliver sagt, og samtidig vil noget selv,
og vide, hvornår man skal gøre hvad«, si-
ger Hanne Knudsen til Asterisk.

NOGLE FORÆLDRE kan sågar tage rollen
som skoleforælder så alvorligt, at elevens
opgaver smelter sammen med forælde-
rens. Som forskeren Dil Bach skriver i sin
ph.d.-afhandling om overskudsfamilier
og opdragelse, indleveret ved DPU, Aar-
hus Universitet, i januar 2011:

»Mødrene i mit studie er involveret i de-
res børns skolegang i en sådan grad, at de
siger, vi går i skole, vi møder kl. 8, vi laver
lektier etc. Da jeg bad Cathrine (en af in-
terviewede mødre, red.) om at beskrive
dagen, sagde hun f.eks., at efter drengene

havde spist morgenmad, så går vi i skole.
(...) Nogle gange laver vi lektier, mens jeg
står og forbereder noget mad, andre gan-
ge gør vi det efter middagen«.

Der er ingen tvivl om, at det er blevet en
langt vanskeligere faglig udfordring at
være skoleforælder. I 2010 var der en del
historier i medierne om forældre, der ser
sig nødsaget til at tage kurser for at kunne
hjælpe deres børn med lektielæsning.
Hvorfor? Flere adspurgte kursister sagde
til Politiken, at det var, fordi skolen i dag
forudsætter, at forældre kan hjælpe bør-
nene med skolearbejdet. 

Flere steder i landet er der tilbud om
gratis forældrekurser i bl.a. dansk, mate-
matik og engelsk.

SOM FORÆLDER er kontakten til skolen
også blevet langt mere vidtfavnende gen-
nem især de seneste 50 år: 

Fra 1950 vokser samarbejdet med foræl-
drekonsultationer, klassemøder og kon-
taktbogen. 

I 1970’erne vinder mere deltagende
samarbejdsformer frem, som f.eks. skole-
nævn, elevråd og fælles arbejdsdage. 

I det nye årtusinde består samarbejdet
mellem skole og hjem dels af de traditio-
nelle former, dels af nye kontaktflader
som familieklasse, elevplan og forældre-

kontrakt. I nogle kommuner opererer
man sågar med et ‘ansvarsspil’ på skolens
intro-aftener, hvor formålet er at give de
vordende skoleforældre et indtryk af,
hvor omfattende deres forældreansvar er.

Ifølge Hanne Knudsen ser vi i disse år
»en ansvarseksplosion, der handler om,
at læreren skal tage ansvar for, at eleven
kan tage ansvar for at lære, ligesom lærer-
en skal tage ansvar for, at forældrene ta-
ger ansvar for, at eleven tager ansvar for at
lære«.

NÅR DET ER så indviklet, er det ikke så
mærkeligt, at skolen oplever et stigende
problem med forældre, der blander sig i
alt for meget. Hanne Knudsen fortæller
om nogle forældre, der har klaget over, at
deres barn kedede sig i skolen – ’for kunne
læreren ikke gøre undervisningen mere
spændende og måske inddrage it noget
mere, når nu det interesserede junior?’.
Når forældre i gamle dage klagede til sko-
len, var det typisk, hvis knægten havde få-
et øretæver af læreren.

Man kan kun bifalde, at spanskrør og
lussinger er forbudt i skolen, og at skolen
inddrager hjemmet, for når skole-hjem-
samarbejdet fungerer, styrker det barnet
enormt. Men det er problematisk, at sko-
len inviterer forældre så meget indenfor,

at forældre ikke forstår, hvor grænsen går. 
Samtidig risikerer lærerne at miste au-

toritet, eksempelvis hvis de skal ringe til
Lars’ mor og far for at få dem til at hente
den frække unge – i stedet for selv at rea-
gere prompte og udvise autoritet. Det
største problem er dog, at den sociale
ulighed vokser, når børns familiebag-
grund og forældrenes ansvar bliver sta-
dig vigtigere for, hvordan børn klarer sig i
skolen.
analyse@pol.dk
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Det er ikke bare børnene,
der går i skole. Nu skal
også deres forældre være
med på sidelinjen under
hele skolegangen.

ANSVAR. Rent fagligt er det blevet vanskeligere at være skoleforældre i dag, fordi det forventes, at forældre kan hjælpe børnene med lektierne. Flere steder i landet er der tilbud om gratis forældrekurser i bl.a. dansk, matematik og engelsk. Arkivfoto: Ditte Valente
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Mellemøsten - de urealistiske realister

traktaten og euroen, så kan det ikke kun
være yderfløjene, der er EU-modstandere
eller EU-kritiske. Modstanden mod EU
findes i alle partier, i alle samfundsgrup-
per og i alle dele af Danmark. Når SF’s le-
delse er blevet så magtliderlig, at den sæl-
ger ud af arvesølvet lige fra udlændinge-
politikken til EU (undtagen euroen), be-
tyder det ikke, at EU-kritikken bliver min-
dre, men at afstanden mellem befolknin-
gen og Christiansborg vokser. 

At en seriøs avis som Politiken mener,
at SF er blevet ansvarligt, fordi det er ble-
vet mere pro-EU, viser bare, hvor overfla-
disk debatten om EU er blevet. Ansvar
drejer sig ikke om at blive ’salonfæhig’ og
klar til regeringsmagt, hvis man samti-
dig lukker øjnene for virkelighedens ud-
fordringer og svigter egne værdier. Og
det er, netop hvad SF gør, ikke mindst an-
gående EU’s militære udvikling og EU’s
retspolitik. Vi står faktisk helt uforståen-
de over for, at fremtrædende SF’ere me-
ner, at EU ikke har noget ansvar for EU-
landenes våbeneksport, når det er 1) EU,
der afgør, om der skal være våbenembar-
goer mod andre stater, 2) EU, der har la-
vet et adfærdskodeks for våbenhandel,
og 3) EU, der har etableret et forsvars-
agentur, der arbejder for at styrke EU’s vå-
benindustrier. Et agentur, Danmark på
grund af forsvarsundtagelsen ikke er
med i.

EU ER SAMLET set verdens største våben-
eksportør. Unionens udenrigsminister,
Cathrine Ashton, vil sågar sælge våben til
Kina. En diktaturstat, der vedvarende
krænker menneskerettighederne, og
som truer Taiwan. Ashton har endnu ikke

haft succes med sit våbensalgsfremstød i
forhold til Kina, men desværre sælger
unionen våben til andre diktaturstater.
F.eks. ophævede EU våbenembargoen
over for Libyen for en del år siden. Men
landet har samarbejdet med EU om at
modtage flygtninge, og derfor ser unio-
nen stort på menneskerettigheder og
fred. Det ser dog ud til, at EU igen vil ind-
føre sanktioner mod Libyen, men dette
ændrer ikke ved, at det på grund af EU’s
våbenhandel ofte vil være EU-våben, som
bruges når demonstranter i Libyen angri-
bes af regimet. EU gør os endnu en gang
medansvarlige i at mennesker under-
trykkes.

Den seneste tid har der dog været en
markant og bred kritik af EU’s samarbej-
de med og støtte til udemokratiske regi-
mer i Tunesien, Egypten og Libyen. Dan-
ske mediers kritik, heriblandt Politikens
af EU’s udenrigspolitik, glæder os natur-
ligvis, men for mange læsere må det føles
som et lyn fra en klar himmel. Vi har læn-
ge hørt, at med en fælles politik i EU bli-
ver alt bedre, men virkeligheden er ikke
så simpel. EU sætter ofte egne interesse-
rer, især pengeinteresser, højere end fol-
kestyre, menneskerettigheder, fred og
folkeret. Dette gælder ikke kun i forhold
til Tunesien, Egypten og Libyen.

Kendsgerningen er, at EU-tilhængere
og danske medier ofte lukker øjnene.

Danmark er faktisk på grund af EU
medansvarlig for de begivenheder, der
førte til borgerkrigen i Bosnien-Hercego-
vina. Vi accepterede nemlig en alt for
hurtig anerkendelse af Kroatien på trods
af advarsler fra FN’s generalsekretær. 

EU gjorde os også medansvarlige for, at

fredsprocessen i Sri Lanka blev smadret –
fordi vi var med til at terrorstemple den
ene part i konflikten. Det på trods af ad-
varsler fra en svensk general, der var chef
for den internationale fredsmission i lan-
det. Vi er medansvarlige for, at EU har un-
dergravet FN’s fredsarbejde i Vestsahara –
fordi vi indgår aftaler med Marokko om
fiskeri i Vestsaharas territorialfarvand, på
trods af at dette land er delvist besat af
Marokko og af, at FN forsøger at finde en
fredsløsning. 

Vi er medansvarlige for, at EU støvsu-
ger afrikanske farvande for fisk. Vi har ac-
cepteret, at EU alt for mange gange har
svigtet i kampen for menneskerettighe-
der; f.eks. har man i Kosova set gennem
fingrene med alvorlige overgreb – selv
om man havde ansvaret for administra-
tionen af området. EU’s udenrigspolitik
er ikke i tråd med, hvad mange danskere
ønsker. Pro-EU-politikere vil sige, at EU er
en kampplads som Folketinget, regioner-
ne og kommunerne. Men så har de ikke
læst Lissabontraktaten, som de støtter og
ikke ville have folkeafstemning om. EU er
nemlig ikke en kampplads som alle an-
dre politiske niveauer, fordi EU-traktaten
i flere tilfælde allerede har besluttet,
hvad der skal prioriteres. Den slår f.eks.
fast, at EU-landene skal forbedre deres
militære kapaciteter (artikel 42, stk. 3),
men ikke noget om at styrke hospitaler-
ne eller folkeskolen. Og for eurolandene
slår traktaten også fast, at prisstabilitet
skal prioriteres. Det betyder, at velfærd
og beskæftigelse kommer i anden række
for de lande, der er med i euroen.

EUROTILHÆNGERE har længe påstået, at

det er usolidarisk at have en flydende
krone, for hvis den falder i værdi, ekspor-
terer man sine problemer. Men hvor soli-
darisk er det, at eurolande skærer i vel-
færd og løn for at blive konkurrencedyg-
tige? Med en flydende valuta, der falder i
værdi, ved man i det mindste, at byrden
fordeles jævnt i hele landet. EU’s opskrift
betyder nedskæringer, der rammer be-

stemte og ofte sår-
bare grupper, sam-
tidig med at euro-
en faktisk falder
over for omverde-
nen.

Danske pro-EU-
politikere er fulde
af løgn, når de vil
bruge ’kampplad-
sen’ til at føre en

politik, der ikke er mulig, fordi den stri-
der imod EU’s grundlag. Et eksempel er
forslaget om at afskaffe EU’s rejsecirkus
mellem Bruxelles og Strasbourg. For rej-
secirkusset er jo også beskyttet af trakta-
ten. Derfor burde politikerne have rejst
spørgsmålet, da de vedtog traktaten.
Men de samme politikere ønskede jo ikke
nogen reel debat om traktaten, før den
blev vedtaget. Medierne har også et stort
ansvar for, at det er gået så galt. De vælger
oftest pro-EU-eksperter, når der skal kom-
menteres om EU. Dette gælder f.eks. Poli-
tikens ensidige fokus på ’problemer’ med
retsundtagelsen i EU (f.eks. 4. februar).
Der henvises ofte til eksperter, der siger,
at Danmark får problemer f.eks. med be-
kæmpelse af menneskehandelen, hvis vi
ikke hurtigt afskaffer vores retsundtagel-
se. Helt galt gik det for politiken.dk med

overskriften 13. december: ’Danmark kan
blive et fristed for menneskehandel’. Tak
for kaffe! Hvad med, om journalisterne li-
ge trak vejret og tænkte sig om. 

Norge er et foregangsland i kampen
mod menneskehandel, og hvis det kun er
EU, der kan bekæmpe menneskehandel,
så må Norge og Schweiz allerede være
»de værste fristeder« for menneskehan-
del i Europa. Nu bliver Danmark så et lige
så ’skummelt land’, fordi vi ikke har afgi-
vet vores suverænitet til EU på retsområ-
det. Hvad med, om Politiken eller andre
medier satte sig sagligt ind i de EU-for-
hold, de skriver om, og i det mindste vi-
derebragte et alsidigt billede, der også in-
kluderer EU-kritiske personer. I sagen om
menneskehandel er det relevant at spør-
ge danske tilhængere af retsundtagelsen
og eksperter, som giver et alsidigt billede.
Måske kunne Danmark også blive et fore-
gangsland. EU vil alligevel have interesse
i et samarbejde med os, på samme måde
som de har det med f.eks. Norge, Schweiz
og USA i kampen mod menneskehandel.
Det er helt urealistisk, at vi bliver et ’fri-
sted’ for menneskehandel, for hvem i
Danmark støtter det? Hvis vi bevarer rets-
undtagelsen, kan vi selv bestemme, hvad
vores lovgivning på området skal være.
Derfor må den pågældende artikel opfat-
tes som et debatindlæg og ikke som en al-
sidig information til Politikens læsere.

DEN DANSKE EU-debat er kørt af sporet.
Det gavner ikke Danmark, at vi ikke kan
have en saglig og alsidig debat om EU.
Uden en alsidig debat kan vi ikke få belyst
alle de sider af forskellige spørgsmål,
som et velfungerende demokrati forud-

sætter. Forskellige holdninger, der kryd-
ser klinger, og som synliggør svagheder
ved politikker og love, fører til bedre re-
sultater. Det gavner os alle, at vi har et de-
mokrati, hvor folk engagerer sig.

Jo mere offensivt man bekender sig til
ytringsfriheden, desto større omhu skal
man som medie desuden udvise i admi-
nistreringen af ytringsadgangen.

Vi er trætte af den dårlige danske EU-
debat. Vi er trætte af den ensidige måde,
flere danske medier fremstiller EU-
spørgsmål på, og hvordan de prøver at
stemple EU-modstandere og EU-kritikere.
Der er tale om en udemokratisk og arro-
gant måde at kommunikere på. Hvis
man kunne tale om politisk mobning, så
er det faktisk det, EU-kritikere og mod-
standere oplever i Danmark.

Vi vil derfor opfordre til, at pro-EU-me-
dier, som Politiken, og EU-tilhængere ge-
nerelt begynder at respektere deres poli-
tiske modstandere. Vi har ikke tænkt os
at stoppe vores kritik af EU. Vi kan love, at
vi vil forholde os til det, der sker i EU, og
hvad vores modstandere mener. Men vi
synes, at det danske demokrati er svæk-
ket, hvis man stempler EU-kritikere og
modstandere som ’antieuropæere’, fordi
vi ikke siger ja til EU’s politiske projekt.
Internationalt samarbejde er for os alle,
og netop fordi vi tror på et skæbnefælles-
skab i Norden, Europa og verden, er vi en-
gagerede. 
BJØRN ELMQUIST
DITTE STAUN
JØRGEN RAFFNSØE
LAVE K. BROCH

... ’Antieuropæerne’ slår til igen
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Vi mener, at der
er tale om en
generel politisk
mobning af EU-
modstandere
og EU-kritikere

På debatsiderne sætter vi i denne tid
fokus på familien: Kernefamiliens ty-
ranni, retten til børn, moderne foræl-
dres forhold til børn og karrieremødre. 
På analyseplads skriver Camilla
Mehlsen om moderne forældreroller.

Serie
Den der familie


