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Søren, 41 år
far til tvillingepiger på 1 ½ år

 Hvor meget ansvar føler du som forælder for dine børns udvikling? 

Jeg føler et kolossalt stort ansvar. Det er min opgave som forælder at hjælpe mine piger med at få 
både praktiske og sociale færdigheder og at give dem kulturel dannelse.

 Hvem deler du ansvaret med? 

Først og fremmest deler jeg jo ansvaret med pigernes mor. Samtidig har vi en rigtig god dagplejemor, 
som lærer dem mange konkrete ting i dagligdagen – f.eks. at tørre munden med en serviet, at lave 
sanglege og være søde ved hinanden.

 Ville du ønske, at du kunne lægge noget af ansvaret fra dig?

Nej, det kunne jeg ikke drømme om. Jeg håber da, at de får nogle gode pædagoger i børnehaven og 
nogle gode lærere i skolen, men det er stadig mit ansvar at sørge for, at de udvikler sig ordentligt.

 Hvor meget ansvar føler du som forælder for dit dine børns udvikling?

Jeg føler mig fuldt ansvarlig for mine børns udvikling, men oplever samtidig, at jeg i virkeligheden har 
meget lidt rum til at påvirke dem i. Som de fleste andre børn med arbejdende forældre, tilbringer de 
det meste af deres vågne tid i institution. På trods af at jeg forsøger at involvere mig i deres instituti-
onsverden gennem forældremøder, bestyrelsesarbejde og trivselsgrupper, føler jeg i høj grad, at mine 
børn præges af det liv og de sociale og kulturelle regler, der dominerer i skole og daginstitution.

 Hvem deler du ansvaret med? 

Jeg deler først og fremmest ansvaret med min mand. Dernæst har lærere og pædagoger en stor del 
af ansvaret for børnenes udvikling. Jeg tænker over at stimulere mine børns udvikling ved at lade dem 
indgå i relationer med andre mennesker eller miljøer, der kan stimulere dem, udvide deres horisont 
eller styrke deres Identitet. Et langt stykke af vejen føler jeg, at det er min pligt at være et eksempel, de 
kan lære af, og være den person, der hjælper dem med at finde vej i de landskaber, de møder i deres 
udvikling. Det er et ansvar, som udfordrer mig dagligt og til tider tynger, fordi det sjældent er ligetil at 
vælge den ’rigtige’ retning.

 Ville du ønske, at du kunne lægge noget af ansvaret fra dig?

Jeg kunne ikke ønske mig at lægge noget af ansvaret fra mig men jeg kunne tit ønske mig, at jeg 
havde mere overskud, tid og ressourcer til at stimulere mine børns udvikling og være den forælder, 
jeg gerne vil være for mine børn.

Pia, 37 år
mor til pige på 2 år og dreng på 7 år
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Søren, 41 år
far til tvillingepiger på 1 ½ år

Cecilie, 35 år
mor til pige på 3 år

 Hvor meget ansvar føler du som forælder for dit barns udvikling? 

Relationen til mit barn er den relation, jeg har oplevet som mest ansvarsfyldt i mit liv. Men jeg tænker 
ikke så meget i termen ‘udvikling’ i den forbindelse. 

 Hvem deler du ansvaret med? 

Hendes far, først og fremmest. Men afhængigt af situationen kan jeg dele ansvaret for dele af hendes 
udvikling med andre (pædagoger, naboer, læger, tandlæger, fodboldtræneren, bedsteforældre, 
sundhedsplejerske...). 

 Ville du ønske, at du kunne lægge noget af ansvaret fra dig?

Nej. Men jeg påtager mig jo heller ikke hele ansvaret for hendes liv. Jeg tænker, at jeg jo ikke er 
Gud, og at det er hendes eget liv, som hun selv skal leve. Mit job er at sørge for gode ‘basis-rammer’ 
omkring det liv, så længe hun bor hjemme.

Pia, 37 år
mor til pige på 2 år og dreng på 7 år

Christoffer, 34 år 
far til en pige på 8 år

 Hvor meget ansvar føler du som forælder for dit barns udvikling? 

Et stort ansvar! Jeg føler det som en af mine største opgaver at opdrage og danne min datter – intro-
ducere hende for en masse viden - og lære hende, hvordan man gebærder sig socialt. Jeg har også 
en forpligtigelse i forhold til at præsentere hende for etiske og filosofiske spørgsmål. Jeg tror, at hvis 
man ikke har en idé om, hvem man er, så farer man hurtigt vild i vores forvirrende og fragmenterede 
postmoderne samfund.

 Hvem deler du ansvaret med? 

Jeg deler ansvaret med min kone, Stine. Vi har heldigvis samme forståelse af, at det er vigtigt at 
opdrage vores datter ud fra demokratiske værdier – så vi lægger meget vægt på at diskutere og 
argumentere. Det kommer der tit sjove debatter ud af! 

 Ville du ønske, at du kunne lægge noget af ansvaret fra dig?

Bestemt ikke! Det at opdrage et barn er en forpligtigelse, man har som demokratisk borger. Det er en 
etisk forpligtigelse, man skal tage på sig, fordi man har valgt at sætte børn i verden. Jeg synes, at børn 
i forvejen bruger alt for meget tid i institutioner – og ansvaret for opdragelse kan hurtigt forsvinde ud 
i disse institutioner, men jeg mener helt klart, at det er forældrene, der skal danne og opdrage deres 
børn til at blive medborgere. Det er her, det primære ansvar ligger. 


