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Relasjoner

Farsrollen i endring
– fra fjerne fedre til nærpappaer

av Åse L. Larsen•	

Det har skjedd store endringer i forholdet mellom far og barn 
de siste tiårene. Likevel er det mange som fremdeles anser 
mor som den beste til å gi omsorg til barna. Hva skal til for at 
far oppgraderes til omsorgsperson på lik linje med mor?
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Fars rolle i barnas liv har hatt en sentral 
plass i samfunnsdebatten de seinere årene. 
Debatten har i stor grad vært preget av 
barns behov for fedre som er fysisk til stede, 
og ut fra dette kan det virke som om det er 
nok å være tilstedeværende for å være en 
omsorgsfull og god far. Ved å være til stede 
har man i det minste beveget seg vekk fra 
prototypen på tidligere generasjoners fedre 
– den fraværende og distanserte far.

Den fraværende far 
Begrepet farsrollen gir et teknisk preg på 
forholdet mellom far og barn, og det passer 
godt til å beskrive det forhold fedre flest 
hadde til barna sine for bare en generasjon 
siden. Den gangen var far ofte en person 
som de ikke fikk anledning til å bli 
ordentlig kjent med. Far hadde gjerne et 
distansert forhold til sønnene og døtrene 
sine, og mange voksne forteller at de har 
lidd under dette i barndommen. For mange 
er dette et sårt tema de tar med seg inn i 
sitt voksne liv.  I dag bør det være en 
selvfølge at fedre prioriterer tid sammen 
med barna sine, og at de får lov til å være til 
stede for dem. 

Den deltagende pappa
I årenes løp har det strenge begrepet far 
blitt byttet ut med det mykere ordet pappa. 
Dette har skjedd samtidig som far har blitt 
mer til stede og deltagende i barnas liv. 
Gjennom pappapermisjon, som det for 
tiden pågår en viktig debatt om, får far 
muligheten til å delta og knytte følelsesmes
sige bånd på et tidlig tidspunkt i barnets liv. 
Dette gir også gevinst når barnet blir eldre.

Selv om man fremdeles bruker begrepet 
farsrollen, har det i dag et helt annet 
innhold enn tidligere. Ikke bare har far blitt 
mer tilstedeværende, han har også blitt mer 
deltagende i de oppgavene som knyttes til 
foreldrerollen. For bare en generasjon siden 
var det ikke vanlig at far skiftet bleier på 
barna sine. Enda lenger tilbake i tid var det 
høyst uvanlig å se en far trille barnevogn. I 
dag er det ingen som stusser, uansett hvilke 
omsorgsoppgaver far utfører overfor barnet 
sitt.

En av grunnene til den store endringen 
i fedres forhold til barna sine, bare i løpet 
av noen tiår, finner vi i et opprør mot den 
fraværende far. Mange fedre som selv har 
følt savnet av en nærværende og deltagende 
far, ønsker å utføre farsrollen på en annen 
måte. Til tross for dette er det fremdeles 

noe som gjenstår for å oppgradere far til å 
være omsorgsperson på linje med mor. En 
av grunnene er de tradisjonelle kjønnsrol
lene som har bidradd til at det har vært lite 
fokus på far som omsorgsperson. Disse 
kjønnsrollene lever fremdeles i beste 
velgående.

Tradisjonelle kjønnsroller
I våre kulturelle koder er det mødrene som 
gir den type omsorg som menes å være best 
for barna. I det tradisjonelle bildet på 
foreldrerollen var far streng og besluttsom, 
og mor var følsom og empatisk. Både menn 
og kvinner bidrar fremdeles til å opprett
holde dette gamle kjønnsmønsteret. 

Noe som også bidrar til å opprettholde 
gamle mønstre når det gjelder å oppdra 
barn, er å velge å gjøre det på samme måte 
som egne foreldre gjorde det. Endring 
kommer ikke av seg selv, og dersom vi ikke 
har et reflektert forhold til hvordan vi 
utfører foreldrerollen, er det lett å kopiere 
våre egne foreldre.  

En studie gjennomført ved et pedago
gisk institutt i München viste at fedrenes 
forhold til sønnene sine i stor grad ble 
påvirket av forholdet de hadde til sine egne 
fedre. Dette skjedde til tross for at delta
kerne i undersøkelsen gikk inn for å erstatte 
negative barnsdomserfaringer med mer 
positive. Undersøkelsen baserte seg på 
forholdet mellom 333 fedre og sønnene 
deres, i alderen 12 til 17 år. Det var spesielt 
håndtering av konflikter som var i fokus i 
undersøkelsen. Mange av fedrene gikk inn i 
konfliktene på en streng og ufølsom måte, 
altså ut i fra det tradisjonelle maskuline 
bildet på mannen, slik deres egne fedre 
hadde gjort. 

Selv de fedrene som ønsker å være 
likestilte med mor som omsorgsperson, glir 
inn i gamle mønstre fordi menneskets 
identitet er knyttet til det som blir sett på 
som maskuline og feminine verdier. 

Det maskuline og det feminine
Gjennom programserien Hjernevask, som 
nylig har blitt vist på TV, har det blant 
annet blitt stilt spørsmål om det er 
medfødte kjønnsforskjeller på menn og 
kvinner. Programmet førte til store 
debatter rundt dette og nærliggende 
temaer, og i diskusjonene har det blitt vist 
til forskning som sier at det finnes med
fødte kjønnsforskjeller i hjernen. Samtidig 
er det heller ingen tvil om at hjernen 

forandrer seg i løpet av livet, og at miljøet 
har stor betydning for denne forandringen. 
Med andre ord kan man forklare ulik 
atferd hos menn og kvinner med både 
gener og miljø. 

Det blir likevel lite hensiktsmessig å 
tenke ut i fra maskulinitet og femininitet 
når vi snakker om omsorg for barn. De 
trenger mye forskjellig i oppveksten sin, og 
de fleste foreldre klarer å dekke mestepar
ten av behovene med egne egenskaper.  
Mange kan derfor utmerket godt fungere 
som aleneforeldre. Andre foreldre utfyller 
hverandres manglende egenskaper knyttet 
til å gi barn omsorg. Det er dessverre også 
slik at noen foreldre sammen, eller hver for 
seg, ikke er i stand til å se barnas behov og 
heller ikke klarer å ta vare på barna sine. 
Både det feminine og maskuline finnes i 
oss alle, og det blir derfor lite hensiktsmes
sig å dele det inn i to strengt atskilte 
grupper knyttet til det mannlige og 
kvinnelige. 

Å være følelsemessig tilgjengelig og 
sensitiv overfor de behov som et barn 
uttrykker, handler ikke om foreldrenes 
kjønn. Å spørre om fedre er kompetente til 
å ha god omsorg for barn, bør være et 
tilbakelagt stadium. I dag bør vi heller 
spørre oss hva som ligger i god omsorg og 
hva barn trenger av omsorgspersonene sine 
for å utvikle seg på en god måte. 
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Nærpappaer
Det er tydelig at far er i ferd med å definere 
omsorgsrollen sin, ikke bare som tilstede
værende og deltagende, men også som en 
nær omsorgsperson for barna. Aldri har det 
blitt skrevet så mye av fedre for fedre som 
nå. I løpet av det siste året har det kommet 
mye litteratur om far, og begrepet nærpap
pa dukker stadig opp i det som blir skrevet.

Det har blant annet kommet flere 
selvhjelpsbøker for fedre. Sist ute var 

psykolog Peder Kjøs med sin bok God 
pappa. I introduksjonen til boka står det 
«…en bok for deg som vil være en nær, 
engasjert pappa gjennom hele oppveksten, i 
tenårene og videre inn i voksenlivet til barna 
dine.»

Ordet nær har også gått igjen i mange 
avisinnlegg som har blitt skrevet om 
papparollen den siste tiden. Likevel er det 
mange tekster som bærer preg av at det 
viktigste er at far er til stede, uten at det 

blir fokusert på innholdet i denne tilstede
værelsen.

Kunnskap 
Kunnskap kan få oss til å bryte med 
kulturelle normer og ta et oppgjør med det 
som ikke fungerer så bra. På alle områder 
der det er snakk om å gjennomføre store og 
viktige oppgaver blir det lagt vekt på å 
tilegne seg kunnskap. Når det gjelder å 
oppdra barn til å bli hele, sunne mennes
ker, som er den aller viktigste oppgaven vi 
påtar oss i livet, blir det lite fokusert på 
viktigheten av kunnskapstilegnelse. 

I dag vet vi mye mer om barns utvikling 
enn vi noen gang har gjort. Bare i løpet av 
de siste 10 årene har det blitt forsket fram 
mye kunnskap om barns verden, for 
eksempel kunnskap om tilknytning, 
samspill, læring og emosjonell utvikling.  
Slik forskning forteller noe om hva som 
kan bidra til å utvikle barn til helstøpte 
voksne. Det foreligger også mye forsknings
basert kunnskap om risikofaktorer for 
skjevutvikling. Mye står på spill i denne 
viktige oppgaven, og mye kan gå galt.

Skjevutvikling
Tradisjonelt har ansvaret blitt lagt på mor 
når noe gikk galt med et barn under 
oppveksten, for eksempel at det fikk sosiale 
eller emosjonelle problemer. Mor hadde 
sannsynligvis ikke hatt evne til å være 
omsorgsfull, eller så hadde hun vært for 
kontrollerende. Det har i mindre grad vært 
fokusert på fars rolle når noe har gått galt 
med et barn. Når det blir sett på den 
måten, sier vi samtidig noe om viktigheten 
av fars rolle, nemlig at den ikke har så stor 
betydning. 

Forskning viser noe annet. Forskning fra 
universitetet i Uppsala viser at far kan bidra 
til færre psykiske problemer for jenter og 
mindre atferdsproblemer for gutter. Dette 
baserer seg på 24 forskjellige forskningsstu
dier gjennomført i årene 1987 til 2007. Fra 
atferdssenteret i Oslo viser ny forskning på 
barn med atferdsvansker at fedrene er 
viktige for barn som sliter. Etter at forsker 
John Kjøbli forsvarte sin doktorgrad på 
dette, uttalte han at det ikke dreide seg om 
den tradisjonelle farsrolle bygd på autoritet 
og strenghet, men at det handlet om de 
fedre som utviste nærhet, hadde evne til å 
se barnet, rose og oppmuntre. 

Både far og mor kan være viktige 
omsorgspersoner for barna sine. I stedet for 
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å se på om det er mor eller far som kan 
bidra mest til å forebygge skjevutvikling, 
kan det være mer hensiktsmessig å ta 
utgangspunkt i foreldrestiler for å danne et 
bilde av hva som fører til en god og hva som 
kan føre til en skjev utvikling for et barn. 

Foreldres omsorgsstil
Omsorg handler både om å gi kjærlighet og 
om å sette grenser. Det handler med andre 

ord om både varme og kontroll. Varme er 
et begrep som brukes om positiv bekref
telse, oppmuntring og støtte som foreldre 
utviser overfor barna sine. Fravær av varme 
i oppdragelsen er ofte forbundet med 
psykososiale problemer hos barna. Kontrol
lelementet handler om å sette grenser for 
barnet på en vennlig og bestemt måte, og at 
man utøver nødvendig tilsyn med barnet. 

Psykologen Diana Baumrind forsket for 
noen år tilbake på forskjellige foreldrestiler 

der hun tok utgangspunkt i de to faktorene 
varme og kontroll. Ut fra dette kategori
serte hun tre ulike oppdragelsesstiler, alt 
etter hvor mye kontroll eller varme som ble 
utvist i forholdet mellom den voksne og 
barnet. Andre forskere har etter hvert 
kommet til og bidradd til å utvikle 
arbeidet. I dag er det vanlig å dele foreldre
nes omsorgsstil inn i fire grupper. Nedenfor 
vises en oversikt basert på dette:

Foreldrestil AUtoritAtiV etterGiVeNde AUtoritÆr NeGlisJereNde

Stikkord Mye varme
Mye kontroll

Mye varme
Lite kontroll

Lite varme
Mye kontroll

Lite varme
Lite kontroll

Kjennetegn hos den 
voksne

Gir barnet mye varme 
og omsorg, men stiller 
også krav og setter 
grenser.

Gir mye kjærlighet, men 
legger liten vekt på 
kontroll og tilsyn.

Er maktorientert. Kan 
tenke at barnet har 
onde hensikter, og 
derfor er det nødvendig 
med en hard oppdra-
gerstil.

Engasjerer seg lite i 
barnet. Er ikke sensitiv 
for barnets behov, og 
krever heller ikke så mye 
av barnet.

Kjennetegn hos barnet Har ofte god emosjons-
kontroll, god selvfølelse, 
og har en indre 
trygghet.

Kan bli usikre og rotløse, 
men også modige fordi 
de ikke bryr seg om 
autoriteter.

Har ofte autoritetspro-
blemer, vansker med 
sosiale ferdigheter, lav 
selvfølelse.

Har ofte atferdsproble-
mer, emosjonelle 
problemer, angst og 
depresjoner.



Å ha en autoritativ foreldrestil blir 
regnet som den mest gunstige stilen et barn 
kan voksne opp under. Den ettergivende 
foreldrestilen blir regnet som den nest 
beste. Barn som blir oppdradd etter en 
neglisjerende foreldrestil med liten varme 
og kontroll, er de barna som kommer 
dårligst ut, og som vi ofte finner innenfor 
barnevernets omsorg. 

Det kan ofte være slik at foreldre ikke 
får nok avstand til å se sin egen omsorgs
rolle klart. Da kan det være til hjelp å se det 
ut i fra en slik psykologisk forståelsesmo
dell. Ulempen med slike skjematiske 
oversikter er at de ikke sier noe om det 
menneskelige mangfold. Her kan litteratu
ren bidra til å gi et mer utfyllende bilde av 
det komplekse mennesket. 

Far i litteraturen
Flere forfattere har kommet med bøker de 
siste årene der barndomsskildringer har fått 
stor plass. Størst oppmerksomhet har Karl 
Ove Knausgård fått med verket Min kamp. 
De tre første bindene av verket handler i 
stor grad om farsrollen. Den første og 
tredje om hans forhold til sin far, og den 
andre om hans egen rolle som far. 

Knausgård beskriver det vi kan kalle en 
autoritær far som er kontrollerende ned til 
minste detalj, og til tider opptrer han også 
tyrannisk overfor barna sine. Ytre sett er 
faren til Karl Ove en god pappa. Han er 
klar i det han sier til sønnen, han utviser en 
konsekvent grensesetting, har kontroll og 
oversikt over hva sønnen gjør og hvem han 
er sammen med. Men, han mangler 
varmen. Som barn har Karl Ove en lav selv
følelse og har svake sosiale ferdigheter. 

Annerledes er det med Åsa Linderborg 
som i sin bok Meg eier ingen, beskriver sin 

oppvekst sammen med en alkoholisert far 
etter at hennes mamma har forlatt dem.  
Hos pappa’n til Åsa er det nok varme – de 
kan sitte i timevis og snakke om nære ting, 
de sover i samme seng, de ler mye sammen 
– men, kontrollen og grensesettingen er så 
godt som fraværende. Åsa trenger blant 
annet ikke pusse tennene eller vaske seg, og 
leggetider vet hun ikke hva er. Likevel har 
Åsa en god barndom som gjør henne til en 
sterk og modig kvinne. 

Slike bøker er verdifulle fordi de får 
fram barns opplevelse av noe, i motsetning 
til psykologiske forståelsesmodeller. 
Likheten mellom bøker og modeller er at 
de kan gi oss innsikt i barns psykologi, men 
det er ut i fra nærhet til våre egne barn vi 
kan få den største innsikten og psyko
logiske forståelsen for dem.

Den innsiktsfulle pappa
Fedre må få lov til å utforme omsorgsrollen 
sin på egne premisser, men det er viktig at 

far vet hvordan hans måte å utføre den på 
påvirker barna. Nå er det viktig å ta et 
skritt videre og definere hva det innbærer å 
være en god far. Far har en viktig rolle å 
fylle i livene til sønnene og døtrene sine, 
og for å klare dette på en god måte, trenger 
han innsikt i barnas verden. 

Mødre har et forsprang på fedrene fordi 
de får et nært forhold til barna sine 
gjennom svangerskap og amming. I løpet av 
en slik periode, der mødrene hele tiden er 
nødt til å forholde seg til barnas grunnleg
gende behov og følelser, knyttes tette bånd. 
Disse båndene fører til at mor blir ekspert 
på å se og forstå barnet sitt. Hun skaffer seg 
innsikt i barnets verden, ikke bare ved å 
være nær det, men også på andre måter. 
Mødre har blant annet skapt en kultur for å 
utveksle erfaringer med andre, for eksempel 
om barneoppdragelse. De mange bøkene 
som har blitt utgitt om barn, inntil det siste 
året, har i stor grad vært rettet mot mødre. 
På foredrag og kurs som omhandler temaet 
barn og oppvekst, er det for det meste 
kvinner til stede. I stillinger der omsorg for 
barn er sentralt, er det flest kvinner. De har 
dermed en solid plattform å stå på for å 
kunne gi barn den omsorgen de trenger. 

Dette er en plattform far også må skaffe 
seg for å kunne bli en omsorgsperson på 
linje med mor. Den kommer ikke av seg 
selv. De fedrene som er tett på barna sine 
over tid, er i en unik posisjon for å skaffe 
seg innsikt i egne barns verden. De fedrene 
som i tillegg er opptatt av å skaffe seg 
kunnskap om barns utvikling generelt, vil 
få en enda større plattform å utføre 
papparollen sin ut i fra. Innsikt handler 
både om kunnskap, forståelse, og det å 
kunne bruke det. Med en slik innsikt vil 
far kunne oppgradere sin status som viktig 
omsorgsperson. 
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Fox & Pia er barnas egen spareklubb. Her kan 
både voksne og barn lære om penger og sparing 
på barnas premisser. Alle får en sparekonto med 
fast spareavtale, og barna får sin egen sparebøsse 
med sparebok og et medlemskort.

I Hundrekronerskogen på www.foxpia.no skjer det 
også mye rart. For mer informasjon kom innom et 
av våre bankkontorer, ring oss på 04800 eller se 
www.dnbnor.no.  

verdiermyke

Kan de samle, kan de spare


