
Politiken | 17.06.2008 | Kultur | Side 8 | 994 ord | artikel-id: e10d7886 

Analyse: Misforstået. Er ansvarlighed en borgerpligt? 

Når borgerne får pligt til at tage ansvar for deres egne børns skolegang, 
er det ikke nødvendigvis med til at gøre livet lettere for lærerne. 

 
 
Hanne Knudsen, kandidatstipendiat, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.  

Af Hanne Knudsen 
Regeringen kører for tiden en kampagne under sloganet ’Mit ansvar’ og har i den forbindelse nedsat det midlertidige 
’ministerudvalg om det personlige ansvar’. Engang var det personlige ansvar navnet på det, der lå uden for statens styring. Men 
med denne kampagne bliver statens ansvar maksimalt, idet staten nu også tager ansvar for at påvirke handlinger i privatsfæren. 
Det giver problemer for de professionelle medarbejdere i velfærdsinstitutioner med borgerkontakt. Forældre til skoleelever er 
blandt de borgere, som ifølge kampagnen skal tage større ansvar. Bevæger man sig rundt i den danske folkeskole, kan man se, 
at de problemer, som bliver udpeget fra politisk hold, er helt reelle: børn, der ikke får madpakke med, børn, der ikke kommer 
med på hytteture, forældre, som aldrig kommer på skolen.  
FORÆLDRES ansvar i relation til skolen er gennem de sidste 10-15 år vokset til en ret udefineret størrelse. Forældrene skal 
ikke blot aflevere børn til undervisning og bakke skolen op, læse sedler, smøre madpakker og sige til deres børn, at de skal 
gøre, som læreren siger.  
De skal f.eks. også træne barnet i at tåle modgang ved at tæve dem i ludo en gang imellem (som det hedder i en artikel om 
forældrekontrakter på Undervisningsministeriets hjemmeside), de skal tage medansvar for problemer i klassen 
(Socialdemokraternes handlingsplan mod mobning), og de skal generelt understøtte barnets behov og udvikling (lov om 
styrkelse af forældreansvaret). De har kort sagt ikke blot et formelt og klart afgrænset ansvar, men forventes at tage et 
personligt ansvar for deres barns læring og adfærd i skolen og for klassens sociale liv. Her kommer regeringens kampagne ind 
som et helt aktuelt indspark.  
Det personlige ansvar er – per definition – umuligt at afgrænse præcist. Det kan tilsyneladende være at sidde i skolebestyrelse, 
arrangere lejrskoler og at køre sine børn i skole – det nævner beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen i hvert fald som 
eksempler på ansvar, han selv har taget.  
Velfærdsminister Karen Jespersen skriver som indledning til et essay på mitansvar.dk: »Dit barns legekammerat har det ikke så 
godt, fordi forældrene er ved at blive skilt. Tager du en snak med forældrene, eller tænker du, at du helst ikke vil blande dig for 
meget, og at skolelæreren nok tager hånd om problemet?«.  
At tage en snak med legekammeratens forældre om deres skilsmisse er således også et ansvar, forældre kan tage.  
ET PERSONLIGT ansvar er normalt noget, man tager frivilligt og ikke noget, man pålægges. Ved at gøre det til en pligt at tage 
sit ansvar, risikerer man at undergrave selve ansvarsbegrebet. Karen Jespersen er i Ugebrevet A4 citeret for, at hun i et 
regeringsudvalg ser »nærmere på, om vi kan bruge økonomiske incitamenter til at styrke ansvarsfølelsen«. Betyder det, at man 
vil true forældre til at føle ansvar? Hvordan mon den velfungerende familiefar vil reagere på det? Og hvad med den 
ressourcesvage familie? Vil det få de ressourcesvage forældre til at smøre madpakker eller arrangere lejrskole?  
Det er vigtigt at pege på, at de politiske udmeldinger har betydning for hverdagen i folkeskolen. Skolens professionelle bliver 
nemlig afhængige af forhold uden for skolen og risikerer at stå skakmat, i det øjeblik forældre ikke gør, som der ønskes. Når 
forældre beskrives som afgørende for både elevens madvaner, opførsel i klassen og evne til at lære, bliver skolen og dens 
professionelle afhængige af forældrene.  
I forbindelse med min forskning har jeg set eksempler på dette. F.eks. en mor, der blev indkaldt til møde, fordi hun ikke gav sin 
dreng madpakke med. Hun skrev under på en aftale om, at det skulle hun nok gøre i fremtiden. Men da drengen så alligevel 
ikke fik mad med hjemmefra, kunne lærerne ikke hjælpe ham.  
For lærerne bliver det i en sådan situation ikke udtryk for deres handlekraft og gode hjerte, hvis de selv giver ham noget at 
spise. I stedet bliver det udtryk for deres fallit – for de har ikke formået at få moderen til at tage ansvar. Eller hvis en elev 
forstyrrer undervisningen, måske ikke er så god til at læse, så skal lærerne også ’have fat i forældrene’. Lærerne står i en 
situation, hvor de kan se og beskrive problemer omkring eleverne, men det er forældrene, som forventes at løse problemerne.  
FORÆLDRE risikerer omvendt at blive bebrejdet for ikke at løse problemer omkring deres barn, som de ikke synes, de ’kender 
hjemmefra’, f.eks. støjende adfærd. Hvis forældrene mener, at årsagen til nogle af problemerne ligger i skolen, undervisningen, 
hos lærerne, i klassen, kan de vanskeligt sige det uden at blive til enten ’krævende og kritiske’ eller ’ansvarsløse og apatiske’ 
forældre. Både forældre og lærere får her vanskeligt ved at tage ansvar: Lærere risikerer at stå som nogen, der moraliserer og 
stiller tilfældige krav til forældre uden selv at kunne handle. Forældre risikerer at skulle løse problemer, de ikke magter at løse – 
eller ikke oplever at have indflydelse på.  
DET ER I dette meget vanskelige landskab, at regeringen hæver pegefingeren og kræver, at borgerne tager ansvar. Man kunne 
spørge, om det er en hjælp til de professionelle, at man fra politisk hold forpligter dem til at forpligte forældrene til (frivilligt) at 
tage ansvar? At man forpligter de professionelle til at true forældrene med bøder eller samtaler på skolelederens kontor, hvis 
ikke de (frivilligt) tager (og føler) ansvaret? Mit bud er, at man ikke hjælper de professionelle. Man risikerer i stedet at gøre 
ansvar til pligt og dermed undergrave, hvad det overhovedet vil sige at være en ansvarlig borger. Og man risikerer at gøre livet 
rigtig surt for de professionelle på landets folkeskoler, som i forvejen har deres problemer at se til, når det gælder relationen til 
forældre.  
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SERIE OM BORGERLEDELSE  
Der var engang, da det private ansvar markerede grænsen for politik. Men i dag vil politik og forvaltning gerne styre, hvordan 
den enkelte borger forvalter sin private frihed. Hvad skaber det af nye dilemmaer? Og kan det private overhovedet politiseres og 
styres? Sammen med et hold forskere, der for nylig har udgivet bogen ’Velfærdsledelse’, stiller Politiken Analyse i disse uger 
skarpt på fænomenet borgerledelse.  
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