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Vi er skisser 

 

til foreldre 

 

Vi vet ikke hvor vi skal. 
Vi legger ut på en umalt reise. 

Den er uten stasjoner og veiledende holdeplasser. 

Men vi skal møte dem – en for en. 

Med sine uskarpe bilder. 

Sine usagte beskjeder. 
De er fremdeles skisser, 

så vi har intet annet valg enn å male dem. 

Finner vi noen veier? 

Finner vi andre stier? 

Det er ingen veier i dette umalte landskapet, 
ingen synlige som vi derfor må forme selv. 

Alt er på en måte uten retning. 

Alt er på en måte uten klare syn. 

 

 

Fra Ensom dronning og andre dikt av Arild Nyquist 
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Sammendrag 

Forfattere: Margrete Hovland Malterud og Johanne Thornes 

Tittel:  “Ring hvis det er noe!”  

En kvalitativ undersøkelse av foreldreskap for ungdom 

Veileder: Agnes Andenæs 

 

Hvordan utøves foreldreskap for ungdom nå for tiden? Dette er det overordnete spørsmålet i 

denne oppgaven. Bakgrunnen for vår interesse er at dette foreldreskapet, sammenliknet med 

foreldreskap for yngre barn, får lite oppmerksomhet, både i offentligheten og i forskningen. 

Dessuten ønsket vi å nærme oss disse foreldrene med et blikk der vi ikke fokuserte på 

løsrivelse og konflikt, men på hva foreldrene forteller om ungdommens bevegelse gjennom 

døgnet – og om sitt eget bidrag til denne bevegelsen. Hva prøver foreldrene å få til – og 

hvordan? Hva prøver de å unngå, hva er de bekymret eller redde for? Ut fra en 

kulturpsykologisk forståelse av utvikling som en livslang prosess, innleiret i de 

sammenhengene der personen lever, ville vi også finne ut hva slags kunnskap som kunne 

komme ut av å bruke en analysemodell utviklet for å forstå foreldreskap for små barn i vår 

utforsking av foreldreskap for store barn. For å utforske foreldrenes praksiser og refleksjoner 

om sitt liv med ungdommen, brukte vi livsformsintervjuet, og valgte å intervjue foreldrene til 

14-åringer i fem “vanlige” familier i Oslo. 

 

Foreldrenes innsats i hverdagen er både et bidrag til ungdommens bevegelse gjennom dagen i 

dag og til ungdommens bevegelse i retning av å gradvis ta mer ansvar for sin egen livsførsel. 

Selv om ungdommene kan mye mer enn da de var små, så får de fortsatt mye hjelp til å 

bevege seg gjennom døgnet. Foreldrene strukturerer dagen ved å vekke ungdommene og 

passe på at de legger seg om kvelden, og ved å organisere måltidene. Noen ungdommer får 

hjelp med skolearbeidet, og det legges til rette for at ungdommen skal kunne øve seg på 

ferdigheter som ennå ikke mestres fullt ut. Vi beskriver det foreldrene gjør når de hjelper 

ungdommene med stort og smått, som at de vennlig “dytter” ungdommen i sin bevegelse 

gjennom døgnet. Foreldrene prøver også å styrke ungdommens motivasjon til å utføre disse 

ferdighetene, og kunne drive bevegelsen gjennom døgnet selv. Foreldrene prøver hele tiden å 

finne balansen mellom det å hjelpe og la ungdommen gjøre ting selv. Utviklingsstøtten er 

skreddersydd ut fra foreldrenes forståelse av akkurat sin ungdom, men tilpasses også 

familielivet for øvrig.  

 

Tilnærmingen har også gitt innsikt i hvordan foreldrene og ungdommene forhandler om 

nærhet og avstand. Foreldrene forsøker å opprettholde en nærhet til barnet sitt og jobber med 

å få ungdommen til å dele fra livet sitt, samtidig som de tolererer ungdommens markering av 

avstand. De følger med og legger merke til små endringer i ungdommens atferd, og de undrer 

seg, fortolker og forsøker å forklare disse endringene for å kunne danne seg en mening om 

hvordan det går med ungdommen. Og ikke minst signaliserer de tilgjengelighet og ønsker at 

ungdommen skal stole på at foreldrene er der for dem hvis det er noe. Foreldrene kan nok 

bekymre seg for generaliserte farer som alkohol, narkotika og sex, men de mer spesifikke 

bekymringene handler om at ungdommen skal kunne bli en som ikke er tilstrekkelig 

motivert, som underpresterer, eller ikke riktig får til det sosiale. 

 

Med utgangspunkt i idéen om ungdommens løsrivelse kan det være nærliggende å tenke at 

ungdommer nærmest klarer seg selv. Vår tilnærming har gitt et bilde av foreldre som slett 

ikke lar ungdommen bare skli vekk fra seg. De er oppmerksomme, tilgjengelige og forsøker 

på forskjellige måter å sikre seg muligheten til å fortsatt kunne gi omsorg til ungdommen sin. 
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Innledning 

 

Høsten 2014 skrev journalist Guro Hoftun Gjestad kommentaren “Kjære storbarnsforeldre” i 

VG (2014). Et år etter kom boka “Storbarnsliv” (Gjestad, 2015). Forfatteren gjør her alt hun 

kan for å vekke oppmerksomhet rundt hvordan det er å være foreldre for ungdom som vokser 

opp akkurat nå (Hofsødegård, 2015). Responsen på sosiale medier var enorm og kronikken 

ble hyppig delt.  Det var tydelig at mange var takknemlige for at Gjestad gjorde foreldrenes 

innsats mer synlig. “Alle” vet at småbarnsforeldre har dårlig nattesøvn, mens Gjestads 

beskrivelser av storbarnsforeldrenes våkenetter ble mottatt som noe nytt. Dette vitner om at 

storbarnsforeldrenes innsats ikke er like synlig og anerkjent i offentligheten som 

småbarnsforeldrenes bestrebelser. 

 

Denne usynligheten kan virke merkelig i lys av at ungdomstiden, på samme måte som 

småbarnsperioden, ofte forstås som en skjebnesvanger tid i barnets utvikling. For litt over 

hundre år siden beskrev Stanley G. Hall (1904) denne fasen som en periode med mye storm 

and stress. Her beskriver han ungdommer som følsomme og lett påvirkelige (Arnett, 2006). 

Ungdomstiden ble fremstilt som en litt farefull tid hvor risikoen for depresjon, kriminalitet og 

generell spenningssøken er høyere enn ellers. Også i dag forstår vi ungdomstiden som en tid 

hvor mye kan gå galt. Det skrives og snakkes mye om det prestasjons- og karakterpresset 

ungdommene utsettes for (Hofsødegård, 2015). En hyppig sitert Ungdatarapport (NOVA, 

2014) viser en økning i omfanget av psykiske helseplager blant ungdom. Moderne 

nevrovitenskap bekrefter også utviklingspsykologiens syn på ungdomstiden som en risikofylt 

tid. Tenåringenes humørsvingninger og impulsivitet knyttes da til manglende prefrontal 

kontroll over det limbiske system (Blakemore, 2012; Nutt & Jensen, 2016). 

 

Hovedbudskapet til den kognitive nevrovitenskapen er at ungdommens hjerne er i rivende 

utvikling. At hjernen er langt fra å være ferdig utviklet, betyr ifølge hjerneforskerne både at 

ungdommer fortsatt trenger hjelp og støtte, og at ungdomstiden er en periode hvor miljøet har 

ekstra stor innvirkning på utviklingen. Så hvorfor er ikke foreldrenes rolle i dette bildet 

tydeligere? En viktig grunn til dette kan være at man forstår ungdomstiden som en tid for 

løsrivelse, slik det allerede er blitt påpekt (Gulbrandsen, 2008). Forestillingen om at 

ungdommen beveger seg bort fra familien er sterk og ungdomsforskningen har derfor i stor 

grad omhandlet livet utenfor familien, som forholdet til de jevnaldrende (von Tetzchner, 
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2012). Når man har studert forholdet til foreldrene, er det særlig det konfliktfylte man har 

fokusert på. 

 

Formålet med denne oppgaven er altså å komme nærmere hvordan hverdagslivet med store 

barn leves nå for tiden. Vi vil vise frem hvordan foreldre som ser på seg selv som ganske 

vanlige tar omsorg og ansvar for ungdommene sine, hvordan de prøver å legge til rette for 

utviklingen til barnet sitt og hva de prøver å få til med den innsatsen de gjør. Med dette 

ønsker vi ikke bare å bidra til at denne innsatsen blir tydeligere sett og anerkjent. Gjennom 

vår tilnærming forsøker vi å gi et faglig bidrag som tydeliggjør foreldrenes bidrag til 

ungdommens utvikling. Dermed håper vi at oppgaven kan gi relevant og nyttig kunnskap til 

dem som jobber med å hjelpe familier som strever. Oppgaven vår kan også sees som et 

normalpsykologisk bidrag inn i det kliniske arbeidet med ungdom. 

 

 

Oppgavens teoretiske ståsted 

Et kulturpsykologisk perspektiv 

I denne oppgaven inntar vi en kulturpsykologisk posisjon. Det vil for det første si at vi legger 

vekt på å se psykologiske fenomener i sin kulturelle sammenheng. Utvikling i ungdomstiden 

kan for eksempel ikke forstås uavhengig av de utviklingsmulighetene og støtten som blir 

tilbudt den enkelte ungdommen. Dette må også ses i sammenheng med den forståelsen av 

utvikling som er bakt inn i den kulturen som foreldrene og ungdommen lever i, og som legger 

føringer for hvordan de praktiserer og vurderer foreldreskapet sitt. 

 

For det andre innebærer det kulturpsykologiske perspektivet at mening blir 

viktig.  Bakgrunnen for dette er at vi anser mennesket som grunnleggende intensjonelt. I 

følge Schweder (1995) er det mer eller mindre gjennomgående at psykologien forstår sitt 

undersøkelsesobjekt som et transcendentalt subjekt, altså noe som overskrider denne verden 

og nærmest eksisterer uavhengig av den. Statistisk kontroll og eksperimenter i laboratorier 

kan forstås som forsøk på å fjerne støy for å kunne avdekke prinsippene for hvordan denne 

dekontekstualiserte, isolerte og uforanderlige psyken virker. Et kulturpsykologisk alternativ 

er å forstå subjektet som grunnleggende intensjonelt. Intensjonalitet eller “rettethet” 

innebærer at subjekt og objekt i utgangspunktet ikke er adskilt fra hverandre. Det som 

kjennetegner subjektet er snarere at det alltid er rettet mot noe. Det er fullt mulig, og ikke 

minst veldig vanlig i både vitenskap og filosofi, å tenke dem som noe adskilt. Men 
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vitenskapens mer objektive verden er en abstraksjon og avledning fra hverdagslighetens 

meningsmettede verden (Heidegger, 1979). Hovedpoenget i denne sammenhengen er at 

psyken og verden påvirker hverandre, forutsetter hverandre og er avhengige av hverandre. 

Mennesket er fortolkende og meningsdannende, og konstituerer verden som en meningsfull 

sammenheng. Vi er derfor ute etter å finne ut hvordan foreldrene selv forstår barnets sitt og 

hvilken mening de har med det de gjør. 

 

Den verden av meningsfulle sammenhenger som mennesket danner seg, er imidlertid en 

verden som også deles med andre (Heidegger, 1979). Den er ikke noe som oppstår med det 

enkelte subjektet, men er noe som allerede er utformet, som man fødes inn i eller får 

overlevert historisk. Derfor innebærer det kulturpsykologiske perspektivet for det tredje at 

undersøkelsen retter seg mot noe som i prinsippet er i stadig endring. Familielivet er preget 

av sin tid og dermed må også kunnskap om familieliv stadig ajourføres. Vi er altså ikke ute 

etter å frembringe kunnskap som gjelder alle storbarnsfamilier til alle tider. I følge Valsiner 

(1984) er det ikke mulig å studere utvikling ved hjelp av konseptuelle systemer som ikke er 

tilrettelagt for å fange endringen i det fenomenet som blir studert. Tilnærmingen vår til 

problemstillingen er derfor ment å være variasjonsdekkende (Valsiner 1984). Det er 

meningen at undersøkelsen skal romme kompleksiteten og variasjonen i og mellom de ulike 

hendelsene og refleksjonene som kommer frem i intervjuene, fremfor å se etter typologier. 

 

En kontekstuell forståelse av utvikling 

Den kulturpsykologiske posisjonen fører med seg en skepsis mot forståelser av utvikling som 

en gang gjennom universelle utviklingsstadier. Et eksempel på dette er Piagets teori om 

kognitiv utvikling (Piaget & Inhelder, 1969) eller Eriksons psykososiale utviklingsteori 

(Erikson, 1959). Problemet med slike teorier, er at de synes å forutsette at det kun finnes ett 

utviklingsløp for alle mennesker, at alle beveger seg mot samme mål. Variasjoner i 

utviklethet handler da om hvor langt man har kommet på sin vei gjennom stadiene. Men 

målet blir det samme for alle (Schweder, 1995). I et kulturpsykologisk perspektiv vil man 

åpne opp for at det finnes mange mulige utviklingsløp og mange mulige mål for utvikling. 

Hvilke mål man har for utviklingen, er avhengig av hvilket samfunn man lever i, hvilken 

kultur man har og så videre. Hva som er målet for utviklingen og hvor utviklet barnet er, er 

også noe som vil være gjenstand for forhandlinger mellom foreldrene, barna, og ikke minst 

andre medlemmer i kulturen. 
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Ut fra denne oppgavens perspektiv blir utvikling forstått som noe kontekstuelt. Barns 

utvikling skjer ikke i et vakuum. For det første er selve utviklingen ikke noe som bare skjer 

ut fra barnet selv, men er noe som er avhengig av konteksten. Den viktigste læringen som 

skjer i menneskets liv, skjer i samhandling med viktige andre (Vygotskij, 1978). Barnet kan 

forstås som en kulturell lærling som lærer sammen med noen som er mer kompetent i det en 

skal lære. Dette forutsetter at læremesteren bygger stillas (Bruner 1990) for å støtte barnets 

utvikling. Hundeide (2003) kaller dette for gradert støtte, fordi den er sensitivt justert til 

barnets ferdighetsnivå og oppgavens vanskelighetsgrad. 

 

For det andre er også målet med barnets utvikling avhengig av konteksten. Et viktig 

utviklingsmål er nettopp økt deltakelse og innlemmelse i sosiale sammenhenger (Dreier, 

1977; Dreier, 1980). I følge Haavind (1987) må kriteriene for å vurdere om en måte å være på 

er mer utviklet enn en annen, derfor være knyttet til væremåtens sosiale betydning for barnet 

i dets interaksjon med andre (Haavind, 1987). I sin bok om småbarnsforeldre, formulerer 

Haavind fire slike kriterier. En væremåte er relativt mer utviklet enn en annen når:  

 

(1) Det er relativt større gjensidighet i utvekslingen mellom barnet og 

den annen part. 
(2) Barnet har et relativt sett utvidet ansvar for egne handlingers 

konsekvenser. 
(3) Handlingene til barnet inngår i en mer omfattende funksjonell 

sammenheng. 
(4) Handlingenes forankring i den mer omfattende funksjonelle 

sammenheng åpner for en utvidet motivasjon som igjen gir nye 

handlingsgrunnlag. 
(Haavind, 1987, s.79-80) 

 

Større gjensidighet handler om bevegelsen fra det at foreldrene utfører handlingen til at 

foreldrene legger til rette for at barnet kan utføre handlingen selv. Økt ansvar henger sammen 

med større gjensidighet. Barnet blir mer klar over hva dets handlinger betyr for andre og tar 

hensyn til det. Gjennom større gjensidighet og økt ansvar blir barnets handlinger gradvis 

inkludert i en mer omfattende funksjonell sammenheng, noe som betyr at barnet får en større 

oversikt over hvordan mennesker bindes sammen i en felles virksomhet. Dette medfører at 

barnet i større grad kan finne og vurdere sin plass i denne virksomheten. Når barnets 

handlinger inngår i en mer omfattende funksjonell sammenheng, åpner det også opp for en 

utvidelse av barnets motivasjon. Utvikling blir på denne måten ikke begrenset til tidlige 
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barneår, det blir en livslang prosess. Disse kriteriene blir dermed også relevante å anvende på 

ungdomsforeldreskapet. 

 

Forståelsen av ungdomstiden som ligger til grunn for oppgaven 

Økt innlemmelse og deltakelse er begreper som peker i en annen retning enn 

utviklingspsykologiens fokus på ungdommens løsrivelse og søken etter autonomi. 

Utviklingspsykologiens forståelsesmodell for ungdomstiden er gjerne at den er en 

overgangsfase fra barn til voksen, hvor prosjektet er å etablere en mer selvstendig og 

uavhengig tilværelse. 

 

I følge Gulbrandsen (2008) har det nærmest eksistert to forskjellige utviklingsmodeller for de 

små og store barna. De små barna har blitt forstått som grunnleggende avhengige, mens de 

store barnas utviklingsprosjekt har vært forstått som løsrivelse. Dermed har det vært naturlig 

for forskningen å fokusere på de små barnas forhold til foreldrene, i stedet for deres forhold 

til jevnaldrende. Omvendt har ungdommenes forhold til de jevnaldrende vært grundig studert, 

mens forholdet til de voksne har havnet i bakgrunnen. Når man har sett på forholdet til 

foreldrene, er det særlig det konfliktfylte man har fokusert på. Dermed får de klassiske 

beskrivelsene av ungdomstiden lett en negativ valør, som Halls karakteristikk av 

ungdomstiden som en periode med mye storm and stress (Hall, 1904). 

 

Vektleggingen av frigjøring og løsrivelse fra foreldrene impliserer også at ungdommen 

utviklingsmessig nærmest er i sluttfasen. De er i ferd med å bli selvstendige voksne og er 

sånn sett nesten i mål. Vårt alternativ er å legge til grunn teoretiske modeller der utvikling er 

en livslang prosess som gir muligheten for innlemmelse og deltakelse i forskjellige 

kontekster. Det at barnet settes i stand til og får lov til å bevege seg rundt i ulike sosiale 

praksiser på egen hånd er en vesentlig del av dets utvikling. Her vil vi i stor grad trekke inn 

Dreiers begrep conduct of life (2009) og hans fokus på direkte og indirekte omsorg (2011). 

Dreier har en psykologisk tilnærming til utvikling, men uten å dekontekstualisere individet. 

Hans perspektiver passer dermed godt sammen med Haavinds tilnærminger (1987), som vi 

også gjør oss bruk av. Både Dreier og Haavind kan plasseres innenfor en kulturpsykologisk 

tradisjon. 

 

Fra ganske tidlig av strekker barns liv seg over flere kontekster hvor de inngår i forskjellige 

relasjoner og hvor det stilles forskjellige krav til dem (Dreier, 2009). I begynnelsen er det slik 
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at de ikke beveger seg selv mellom disse forskjellige kontekstene. De er ikke selv ansvarlig 

for sin livsførsel, eller conduct of life (Dreier, 2009), men blir tatt hånd om av de voksne. 

Foreldrene til de små barna organiserer en omsorgskjede (Andenæs, 2014) der de inkluderer 

andre personer i ivaretakelsen av barna. Et vesentlig element i den moderne foreldreoppgaven 

er nettopp å legge til rette for at barnet blir tatt godt vare på og har det bra også de timene 

man er fra hverandre, først i barnehagen og seinere på skolen, og hjelpe barnet med å knytte 

sammen erfaringene fra de forskjellige stedene de beveger seg mellom. Selv om andre er 

inkludert i omsorgskjeden, er det foreldrene som har hovedansvaret. Det er de som har 

ansvaret både for de enkelte leddene og helheten i barnets liv, og dette ansvaret har de døgnet 

rundt. 

 

Slik Dreier (2009) beskriver det, blir omsorgsordningene rundt barna løsere og mindre 

gjennomgående etter hvert som de blir større. De får i større grad muligheten til å føre sitt liv 

selv. Dette innebærer for eksempel at de deltar i flere sammenhenger utenfor hjemmet, særlig 

når de begynner å bevege seg mer fritt omkring. For ungdommen innebærer dette også at de 

må finne ut hvordan de skal forbinde eller balansere de relasjonene, forpliktelsene og 

aktivitetene de har på tvers av de forskjellige stedene de beveger seg på. Dette kan innebære 

at de kommer i utakt med de andre familiemedlemmenes livsførsel. For foreldrene innebærer 

barnets overtakelse av egen livsførsel blant annet at de får mindre oversikt over ungdommens 

liv. De er ikke i like stor grad som før informert om hva ungdommen holder på med, hvem de 

er sammen med, hvordan de har det med ting, osv. Samtidig er det tydelig at foreldrene ikke 

slutter med å ta ansvar for ungdommens liv, både når ungdommen er hjemme og andre 

steder. Graden av omsorg er fortsatt stor, men omsorgen er i forandring. Den utøves på andre 

måter, med mindre oversikt og færre muligheter til å påvirke ungdommens adferd direkte. 

 

Foreldrenes ansvar begrenser seg altså ikke til ungdommens liv i hjemmet (Dreier, 2011). 

Den direkte omsorgen som utøves der, må i økende grad suppleres med en indirekte omsorg 

for barnet andre steder, hvor foreldrene ikke er tilstede. Den økende graden av indirekte 

omsorg har betydning for forholdet mellom foreldre og barn. Foreldrene må jobbe aktivt for å 

skaffe seg tilgang til det livet barnet lever andre steder. I tillegg må de finne en passende 

balanse mellom bekymring og tillit. Et av formålene med denne oppgaven er nettopp å kunne 

beskrive foreldrenes omsorg for sine ungdommer tydeligere, blant annet ved hjelp av 

begrepene direkte og indirekte omsorg. 
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Forskningsspørsmålene og oppgavens videre oppbygging 

Med denne studien søker vi å finne ut mer om hvordan foreldreskap for ungdom utøves nå 

for tiden. I lys av Dreiers (2009) begrep om livsførsel, var vi interessert i å se nærmere på 

ungdommenes bevegelse gjennom døgnet og foreldrenes medvirkning.  

Vårt første forskningsspørsmål gjenspeiler denne interessen: 

 

1. Hva forteller foreldrene om ungdommenes bevegelse gjennom døgnet, og om 

sitt bidrag til denne bevegelsen? 

 

Siden vi, i likhet med Haavind (1987), mener at foreldrenes handlinger er grunnleggende 

intensjonelle, ville vi også tydeliggjøre hensikten med det de holder på med. Hva er det 

foreldrene prøver å få til, og hvordan går de frem? Hva får vi øye på om vi trekker inn en 

analysemodell utviklet med tanke på foreldreskap for små barn i utforskingen av foreldreskap 

for store barn? Samtidig ønsket vi å ta høyde for at foreldreskapet praktiseres innenfor 

rammene av en samtale eller diskurs om ungdomstiden som en tid for løsrivelse og som en 

konfliktfylt og farefull tid. I lys av denne “løsrivelsesdiskursen” og 

“bekymringsdiskursen” kan man tenke seg at foreldrene ikke bare prøver å få noe til, men at 

de også forsøker å styre unna noen utviklingsretninger som de ikke ønsker for barna sine. Vi 

spør derfor: 

 

2. Hva prøver foreldrene å få til - og hvordan? Hva prøver de å unngå, hva er de 

bekymret eller redde for? 

 

Oppgaven består i det følgende av et metodekapittel, et resultat- og diskusjonskapittel, og et 

oppsummerende og konkluderende kapittel. Her vil vi presentere hvordan vi har gått frem og 

hvorfor, hvilke svar vi har funnet på spørsmålene våre, og argumentere for hvorfor denne 

forskningen er viktig.  
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Metode 

 

I dette kapittelet skal vi gjøre rede for hvordan vi har gått frem og begrunne de valgene vi har 

tatt underveis.  

 

 

Innsamlingen av data 

Deltakerne 

Målet med vår studie er å frembringe kunnskap om hvordan foreldreskap for store barn 

utøves nå for tiden. En viktig kilde til kunnskap om dette foreldreskapet er de som faktisk 

praktiserer det i sin hverdag, nemlig mødrene og fedrene til de store barna. I og med at vi 

ønsker å lære fra dem som praktikere (Andenæs & Haavind, under publisering), er det 

foreldrenes fortellinger som utgjør det empiriske grunnlaget for oppgaven. Foreldrenes 

fortellinger ble frembrakt gjennom intervjuer hvor vi inviterte til en samtale både om deres 

praksiser gjennom døgnet og om deres refleksjoner omkring det de gjør. 

 

Vi ønsket å se på hvordan foreldreskap for store barn utøves i vanlige, alminnelige eller 

“ikke-påfallende” familier (Briggs, 1998). Da vi skulle rekruttere deltakere til studien, var vi 

derfor ute etter middelklasseforeldre som syntes det var greit å bli med på en undersøkelse 

om hva det å være foreldre til større barn handler om nå for tida. Vi var altså ikke ute etter det 

vanlige i statistisk forstand, men å lære av foreldre som det var grunn til å tro at selv så på 

familielivet sitt som ganske vanlig. Når det gjelder ungdommenes alder, bestemte vi oss for å 

fokusere på foreldrene til de yngste ungdommene. Vi ønsket å intervjue foreldre med barn 

som var i ferd med å bli ungdom, og valgte nærmere bestemt å fokusere på foreldre med barn 

i 9. klasse. Barna hadde da gått halvannet år på ungdomsskolen, og foreldrene hadde gjort seg 

erfaringer med overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen. 

 

Etter å ha fått tilråding fra Norsk senter for forskningsdata (se vedlegg A) om at prosjektet 

kunne gjennomføres, ble fem familier rekruttert. Disse ble hentet fra utkanten av 

prosjektmedarbeidernes nettverk. Først sendte vi ut en skriftlig forespørsel om deltakelse i 

forskningsprosjektet (se vedlegg B). Deretter kontaktet vi de familiene som hadde gitt en 

positiv tilbakemelding på forespørselen. Denne kontakten foregikk per telefon eller e-post. Vi 

undersøkte om familiene fortsatt var villige til å stille opp til intervju, og avtalte så tid og sted 
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for selve gjennomføringen. Foreldrene ble informert om at deltakelsen var frivillig og at de 

på et hvilket som helst tidspunkt kunne trekke seg fra prosjektet. 

 

Alle familiene vi rekrutterte har norsk opprinnelse og består av en far og en mor. I to av 

familiene er ungdommen i 9. klasse det eneste barnet, mens det i de tre andre familiene finnes 

søsken. To av ungdommene er jenter og tre er gutter. Alle familiene er bosatt i Oslo og kan 

klassifiseres som middelklassefamilier (Hansen, Flemmen & Andersen, 2009). 

 

Alle intervjuene ble gjennomført hjemme hos familiene. Fedrene og mødrene ble intervjuet 

hver for seg. Fordeler og ulemper ved å intervjue par hver for seg og sammen har vært 

diskutert (Bjørnholt & Farstad, 2012), men for vårt formål vurderte vi at det var mest 

hensiktsmessig å intervjue dem hver for seg. Dette ble gjort fordi foreldrene lever hver sine 

liv og har forskjellige erfaringer og refleksjoner å komme med. Selve intervjuet varte i 

underkant av to timer. I tillegg brukte vi noe tid på småprat i forkant og etterkant av 

intervjuene. 

 

Intervjuet 

Fordi vi var interessert i hverdagen i storbarnsfamilien, valgte vi å bruke livsformsintervjuet 

(Haavind, 1987). Dette ble opprinnelig brukt til å undersøke mødres dagligliv med små barn 

(Haavind, 1987). Senere har det blitt videreutviklet og brukt til å intervjue andre 

omsorgspersoner, og barn og ungdom selv, i en rekke forskjellige livssituasjoner (f.eks. 

Andenæs, 1991; Gulbrandsen, 1998; Hauge, 2009; Jansen, 2011; Ulvik, 2007). 

 

Alle samtalene startet med innhenting av bakgrunnsinformasjon om familien og en 

gjennomgang av barnets livshistorie i korte trekk. Vi var, for eksempel, opptatt av 

utfordringer knyttet til viktige overganger i livet, som overgangen til barnehage, skole og 

ungdomsskole. Flere av foreldrene vi intervjuet fortalte at både de selv og ungdommen var 

veldig spent på hvem ungdommen kom til å havne i klasse med på ungdomsskolen. Faren til 

den ene av guttene forteller at de var på ferie da klasselistene for ungdomsskolen ble hengt 

opp. Sønnen fikk da en kamerat til å gå og se for seg og sende et bilde av listen. Foreldrene 

ville også gjerne se denne listen. De var spent på hvordan den nye foreldregruppen kom til å 

se ut. 
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Selve livsformsintervjuet utgjorde hovedtyngden i samtalene med foreldrene. Dette intervjuet 

er forankret i informantens hverdagsliv og er i utgangspunktet en gjennomgang av 

gårsdagens løpende hendelser. Det er den løpende tiden som i utgangspunktet organiserer 

intervjuet. (Haavind, 1987). Tiden får være med og “velge tema” ved at vi med gårsdagen 

som utgangspunkt går gjennom hendelse for hendelse. En slik gjennomgang gjør at 

informanten lettere får en forståelse av at det som er viktig er faktiske hendelser som bare 

vedkommende kjenner til (Haavind, 1987). 

 

Gårdagens løpende hendelser ble i neste omgang brukt til å utforske om det som skjedde i går 

var vanlig, eller om det var noe spesielt som gjorde at det ble slik. Videre brukte vi gårdagens 

hendelser til å bevege oss frem og tilbake i tid. Vi kunne for eksempel spørre om hvordan 

morgenrutinene var da barnet gikk på barneskolen, eller hvordan de trodde dette kom til å 

utvikle seg fremover. Underveis i intervjuet ble informantene mer og mer kjent med formen 

og mange av de tidligere stilte spørsmålene ble besvart uten at de ble gjentatt. De 

informantene som ved starten av intervjuet var usikre på hvor mye de husket av gårsdagen, 

fortalte etter hvert flere og flere detaljer. Vi ble tatt godt imot og opplevde at alle likte å 

fortelle når de først kom i gang. 

 

Intervjuene ble tatt opp på bånd og transkribert i sin helhet. Vi transkriberte intervjuene fra to 

av familiene selv. Intervjuene fra de tre andre familiene ble transkribert av en profesjonell 

transkriptør. Under transkripsjonen ble familiene anonymisert. Ungdommene i familiene fikk 

nye navn (Andrea, Bea, Cato, Didrik og Endre), mens foreldrene fikk benevnelsen “moren til 

…”, “faren til …” og “foreldrene til …”. Søsken ble omtalt som “lillebror”, “storesøster”, 

osv. Etter transkripsjonen ble lydopptakene slettet. Sitater som er tatt med i oppgaven er 

omformet fra en muntlig til en mer skriftlig stil. Dette er begrunnet både i en omtanke for 

informantene og i en etisk refleksjon rundt hvordan de fremstilles (Kvale, 2007). Denne 

omformingen gjør også oppgaven mer leservennlig. 

 

 

Analyseprosedyrene 

Kvalitativ metode er ikke en metode, og det pågår en stadig metodeutvikling. Det er også 

enkelte røster som advarer mot det Barbour (2003) kaller teknisk essensialisme. Et eksempel 

på dette kan være når forskeren bare blir opptatt av å følge en oppskrift og en 

presentasjonsform som skal innfri tidsskriftenes liste over vurderingskriterier, og dermed ikke 
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får utnyttet de mulighetene som ligger i en kvalitativ tilnærming. Transkripsjonene fra våre 

intervjuer danner snarere et utgangspunkt for et fortolkende (Magnusson & Maracek, 2015) 

og teoretisk informert (f.eks. Jackson & Mazzei, 2013) analysearbeid. De konkrete 

analyseprosedyrene vi har brukt har mye til felles med IPA (Reid, Flowers & Larkin, 2005) 

og tematisk analyse (Braun & Clarke, 2006). Vi har for eksempel vært opptatt av foreldrenes 

forståelse og opplevelse av det de holder på med, og av å arbeide systematisk med empirien. I 

utformingen av analysespørsmålene og i selve analysearbeidet har vi tatt i bruk de teoretiske 

perspektivene vi har redegjort for tidligere i oppgaven. Her har Haavinds analysemodell 

(Haavind, 1987) for undersøkelsen av småbarnsfamiliene vært viktig, samt Dreiers begrep 

om livsførsel (Dreier, 2009). I det følgende vil vi beskrive detaljert hvordan vi har gått fram 

og hvordan det vi har gjort henger sammen med det teoretiske standpunktet vi har. 

 

Haavinds modell for å analysere småbarnsmødres interaksjon med sine barn 

Haavind (1987) utviklet sin analysemodell for å kunne velge ut, ordne og oppsummere den 

informasjonen mødrene hadde gitt henne gjennom livsformsintervjuet, og er preget av 

bakgrunnen for hennes faglige prosjekt. Haavind opererer med et utviklingsbegrep med en 

innebygd interesse for utviklingsmuligheter og er kritisk til ideen om en utviklingsgang. Som 

tidligere beskrevet, er kriteriene hennes for å vurdere relativ utvikling sosiale og ikke 

individuelle. Utvikling forstås som en innlemmelse i og muligheter til å påvirke den sosiale 

sammenhengen man er plassert i. Utvikling forstås altså relativt til individets historie og til 

kulturens historie. 

 

Haavinds analysemodell vokste fram i arbeidet med å forstå hva utviklingsforestillinger betyr 

for interaksjonen mellom mor og barn. (Haavind, 1987) Modellen forutsetter at mødrene har 

utviklingsforestillinger, og prøver å komme frem til hvilke. Slik vi har forstått det, er 

analysemodellen utviklet for å prøve å forstå sammenhengen mellom morens intensjoner, 

hennes handlinger og det resultat hun observerer og tillegger betydning. Haavind (1987) var 

kritisk til tendensen i utviklingspsykologisk forskning til å se bort fra morens intensjon med 

sine handlinger. Dette fører til at man avskjærer seg fra å forstå hvilke utviklingsmuligheter 

som faktisk presenteres for barnet, og hvordan utviklingen øker barnets handlemuligheter nå 

(Haavind, 1987). Haavinds analysemodell var nettopp et forsøk på å få tak i forutsetningene 

for den personlige utviklingen som fireåringer vanligvis gjennomløper i vår kultur. 
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Som tidligere nevnt var vi interessert i mulighetene som lå i Haavinds modell. Allerede tidlig 

i intervjuingen ble vi slått av hvor fullspekket med finjustert omsorg hverdagen med de store 

barna var, noe som kunne minne om forskningsbaserte beskrivelser av hverdagen med de 

små barna. Hva ville vi lære ved å ta i bruk Haavinds analysemodell, som var utviklet i møte 

med mødreskap for små barn, i møte med foreldreskap for store barn? Haavinds modell 

består av fire ledd: 

 

(1) Mors utviklingsstandarder. Her menes generaliserte fremstillinger av 

de forestillingene mor har om små og store endringer i barnets atferd 

som, dersom de viste seg i en situasjon, ville bli tatt til inntekt for 

endringer i barnets kapasitet som person. 

(2) Mors registrering av om standardene innfris eller ikke, basert på 

observasjoner av barnets atferd. Her kobles mors standarder sammen 

med hennes observasjoner. 

(3) Mors attribuering til de hendelsene hun observerer. Haavind trekker 

frem flere mulige attribusjoner som mødrene gjør. Barnets atferd 

attribueres til barnet som barn eller som person, til mor som mor eller 

som person, eller til ulike situasjonsforhold. 

(4) Mors strategier for å bidra til utvikling. Her forutsettes det en egen 

logisk sammenheng hos hver mor mellom hvilke muligheter hun ser 

og hva hun gjør. 

(Haavind, 1987, s.173-190) 

 

Den justerte analysemodellen 

Mødrene til fireåringene i Haavinds utvalg ble intervjuet på 70-tallet, mens det fremdeles var 

vanlig å ha god tilgang til informasjon om barnets liv gjennom hele dagen. I dag, når de fleste 

barn i Norge går i barnehage, har foreldrene i mindre grad direkte tilgang til informasjon om 

barnet. I tillegg til informasjon de sanker inn fra f.eks. de voksne i barnehagen og SFO, andre 

som har med barnet å gjøre, må de basere seg på forskjellige tegn og fortolkningen av dem 

for å vurdere hvordan barnet har det den perioden de ikke er sammen. Om det lille 

barnehagebarnet ofte har veldig våt bleie ved henting om ettermiddagen, eller om matboksen 

ikke er rørt, gir det grunn til bekymring og er noe man må gripe tak i (Andenæs, 2011). 

 

Som vi allerede har sett i forrige kapittel, innebærer barnets gradvise overtakelse av egen 

livsførsel blant annet at foreldrene får enda mindre oversikt over ungdommens liv. De er ikke 

i like stor grad som før informert om hva ungdommen holder på med, hvem de er sammen 

med, hvordan de har det med ting, og så videre. 
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På bakgrunn av dette, utdypet vi Haavinds opprinnelige analysemodell rundt tegn og 

fortolkning. Et større fokus på tilgangen til tegn og fortolkningen av dem ble viktig fordi 

foreldrene til de store barna også må fortolke det de ikke har direkte tilgang til. Vi tok derfor i 

bruk de teoretiske begrepene tegn og fortolkning, slik de er presentert og anvendt i en norsk 

undersøkelse om mødres forsøk på å forstå sine barns væremåter (Jensen, 2005). Selv om 

Jensen utviklet dette i en sammenheng hvor det var knyttet bekymring til barna, kan disse 

begrepene også tas bruk i denne sammenhengen. Tolkning av et barns atferd, hva det sier, 

dets fakter og dets stillhet er helt avgjørende for alle foreldres oppdragerpraksis og hvordan 

de reagerer overfor barnet sitt (Jensen, 2005). Denne fortolkningen av tegn er en kompleks 

prosess som omsorgsgiver utøver hele tiden. Jensen (2005) beskriver fortolkningsrepertoaret 

som foreldre benytter seg av. Tegnene blir eksempelvis fortolket som aldersrelaterte trekk, 

personlighetstrekk, noe barnet har lært, noe barnet gjør for å få viljen sin, resultat av 

konflikter mellom personer som står barnet nært eller som mangler hos omsorgspersonen. 

Beskrivelsen av fortolkningsrepertoaret gir oss altså innblikk i de forståelsene som er i den 

kulturen foreldrene lever i, og hvilke konvensjoner, kulturelle verdier og implisitte teorier om 

barns utvikling de støtter seg til når de prøver å forstå barnet sitt (Jensen, 2005). 

 

I arbeidet med våre analyser var vi ute etter å tydeliggjøre hvordan foreldrene på ulike måter 

skaffer seg tilgang til tegn, hvilke tegn de ser etter, og hvordan de fortolker disse tegnene.  

 

Vår justerte analysemodell fikk følgende utforming: 

(1) Foreldrenes utviklingsstandarder. 

(2) Foreldrenes registrering av om standarder innfris eller ikke / hvilke tegn 

foreldrene ser etter 

(3) Foreldrenes fortolkning av disse tegnene 

(4) Hvordan foreldrene skaffer seg tilgang til disse tegnene 

(5) Foreldrenes strategier for å bidra til utvikling 

 

Gjennomføringen av analysen 

Vi startet analysearbeidet med å ta for oss en og en familie. For hvert av intervjuene lagde vi 

en beskrivelse av familiene. Disse beskrivelsene var basert på vår systematiske lesing av 

intervjuene, for å få tak i alt som kunne kaste lys over våre analysespørsmål. Vi så på hvilke 

utviklingsstandarder foreldrene hadde, hvilke tegn de så etter for om standardene var 

innfridd, hvordan de fortolket tegnene, hvordan de skaffet seg tilgang til dem, og hvilke 
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strategier de brukte for å bidra til utvikling. I tillegg la vi til et punkt om hvilke farer 

foreldrene var opptatt av. Vi noterte også ned hva vi hadde snakket særlig utførlig om og om 

det var noe den som ble intervjuet var særlig engasjert i. I en av familiene var mor for 

eksempel veldig opptatt av viktigheten av å snakke sammen, mens i en annen familie var far 

veldig opptatt av at barna skulle bidra til driften av hjemmet. Hver familie fikk to 

beskrivelser som henholdsvis var basert på intervjuet med mor og far. 

 

Det å ha snakket med begge foreldrene ga et rikere materiale fordi det favnet bredere. I en 

familie, for eksempel, var moren veldig opptatt av mat og måltider, mens faren snakket mye 

om trening. Å ha to intervjuer om samme familie kan altså gi mer utfyllende informasjon. Det 

kan også gi muligheter til å sammenligne morens og farens utøvelse av foreldreskapet. 

Foreldreskap både praktiseres (Hennum, 2002) og vurderes på kjønnete måter (Svedenborg, 

2016). Selv om dette ikke er noe vi har fulgt opp i analysene, opplevde vi at noen foreldre 

hadde forventninger i denne retningen. Noen lurte på om vi skulle sammenligne intervjuene 

eller spøkte med at de gjerne skulle visst hva den andre hadde svart på enkelte spørsmål, for 

eksempel om fordeling av husarbeid. Vi mener at vårt materiale kunne vært velegnet til 

kjønnede analyser både fordi vi har intervjuet begge foreldrene i samme familie, og fordi vi 

har gjort dette på en måte som går tett på praksisene og refleksjonene deres. 

 

Etter å ha gått gjennom alle intervjuene systematisk, satt vi igjen med fyldige notater om de 

enkelte familiene. Vi begynte så å analysere materialet på tvers, ved at vi forsøkte å se hva 

som var likt og hva som var ulikt mellom familiene. Her fokuserte vi særlig på 

utviklingsstandarder og de bekymringene foreldrene har for barna sine. Mange av 

utviklingsstandardene viste seg å være like. Det handlet om å ta ansvar for sine egne ting, å ta 

ansvar for sitt eget skolearbeid, og å ta ansvar for når man skal være hvor. Det handlet også 

om å bidra til driften av hjemmet, om å være til å stole på, og om å kunne si ifra til foreldrene 

eller andre voksne hvis de opplevde ting som var vanskelige.  

 

Strategiene foreldrene brukte for at ungdommen deres kunne nå disse utviklingsstandardene 

var derimot ulike. I hovedsak var disse strategiene utformet på bakgrunn av foreldrenes unike 

kunnskap om sitt eget barn. Vi så at noen foreldre var tett på og opplevde at barnet trengte et 

sterkt stillas (Vygotskij, 1978) rundt seg, altså en stor grad av hjelp og tilrettelegging i 

hverdagen, mens andre foreldre vurderte at de ikke trengte å være så tett på. Graden av 

tilretteleggingen fra foreldrenes side varierte også mellom ulike områder i barnets liv. Den 
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samme ungdommen kunne trenge mye hjelp og støtte til skolearbeidet, samtidig som han helt 

og fullt tok ansvar for sine egne ting. 

 

Også når det gjaldt bekymringer, var det mange fellestrekk. Alle foreldrene trakk frem farer 

som ofte forbindes med ungdomstiden, slik som alkohol, narkotika og sex. Samtidig så vi at 

de bekymringene som var mest presserende for foreldrene varierte ut i fra hvordan foreldrene 

opplevde barnet sitt. Noen foreldre var bekymret for at ungdommen ikke skulle få til det 

sosiale med jevnaldrende, mens andre var mest bekymret for at barnet skulle underprestere 

når det kom til skolearbeid. 

 

 

Den videre fremstillingen 

I det følgende vil vi presentere og diskutere resultatene som har kommet fram gjennom 

analysearbeidet, og vi legger da særlig vekt på å få fram det som kan kaste lys over 

forskningsspørsmålene. 

 

Presentasjonen er basert på analyser av alle intervjuene, men i selve fremstillingen får noen 

mer plass enn andre. Siden vi har få familier i materialet vårt, har vi lagt omtanke i 

anonymisering av de ulike familiene, slik at de ikke skal kunne gjenkjennes av andre lesere. 

Ungdommene i familiene fikk nye navn allerede i transkripsjonene og resten av 

familiemedlemmene ble også anonymisert. Vi har fjernet opplysninger som gjør deltakerne 

gjenkjennbare og har dessuten valgt å ikke alltid bruke navn når vi gjengir sitater og 

informasjon fra intervjuene. 

 

Resultat- og diskusjonskapittelet består av tre deler. Først gir vi en generell beskrivelse av det 

rutinepregete hverdagslivet i storbarnsfamiliene. Så ser vi nærmere på hva foreldrene forteller 

om ungdommens bevegelse gjennom døgnet, og om sitt eget bidrag til denne bevegelsen. Vi 

tar særlig for oss eksempler på dette bidraget knyttet til det å stelle seg om morgenen, å pakke 

sitt eget gymtøy, og å gjøre lekser. Til slutt tar vi for oss spørsmålet om hva foreldrene prøver 

å få til – og hvordan. Som hjelpemidler til å forstå dette, ser vi samtidig på hva de prøver å 

unngå, hva de er bekymret eller redde for. Her vil vi fokusere på to bevegelser, nemlig 

bevegelsen bort fra foreldrene og mot de jevnaldrende.  
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Oppgaven avsluttes med et oppsummerende og konkluderende kapittel, der vi også diskuterer 

hvorfor denne forskningen er viktig (Magnusson & Maracek, 2015).  
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Resultater og diskusjon 

 

Bevegelsen gjennom døgnet: en veksling mellom å være sammen og hver for seg 

Forskning om hverdagslivet i småbarnsfamilier tyder på at foreldre ser på forutsigbare rutiner 

som et viktig element i det å få hverdagslivet til å fungere, ikke minst å gjøre det mulig å 

kombinere hensyn til jobb og til barn (Andenæs, 2014). Våre intervjuer gir også innblikk i et 

hverdagsliv som er relativt rutinepreget. Det virker lett for foreldrene å fortelle om hvordan 

dagen forløper, for det hele er temmelig godt innarbeidet.  

 

Når vi sier at hverdagslivet er rutinepreget, betyr det ikke at vi mener at alle familiene lever 

etter et skjema eller en plan de har lagt på forhånd. Hverdagen er verken noe som kan 

planlegges ned til den minste detalj på forhånd, eller noe som bare går av seg selv. Det vil 

stadig være variasjoner i hvilke krav hverdagen setter, både i løpet av en uke og i løpet av 

året. I en barnefamilie vil det for eksempel variere etter årstidene hvilke fritidsaktiviteter 

barna holder på med. I løpet av uken vil det også variere hva de forskjellige 

familiemedlemmene skal. Men likevel er det slik at de hendelsene og aktivitetene som skjer i 

hverdagen gjerne er ting som gjentar seg dag etter dag.  

 

I våre familier varierer det hvor mye de legger vekt på at hverdagens program skal være 

tydelig og planlagt. I gangen til Beas familie henger det for eksempel en familiekalender hvor 

mor har skrevet opp ukas program. Hjemme hos Cato, er løsningene litt mer ad hoc. 

Uavhengig av hvor lett hverdagen flyter, består dagene i de forskjellige familiene stort sett av 

de samme elementene. Man står opp, steller seg, lager og spiser frokost og gjør seg klar for 

skole eller jobb. Så er det avmarsj og familiens medlemmer drar dit hvor de skal tilbringe 

dagen. Etter noen timer begynner de å komme tilbake til hjemmet igjen. Det er gjerne 

ungdommen som kommer hjem først, for skolen slutter tidlig sammenlignet med foreldrenes 

arbeidstid. Tiden før foreldrene kommer hjem fylles med lekser eller spilling. Kanskje tar 

ungdommen seg noe mat. Når alle er hjemme, skal det helst spises middag. Foreldrene er 

opptatt av at middagen blir avpasset i forhold til ungdommens treningstider. Enten må de 

spise noe raskt slik at ungdommen rekker treningen, eller så kan det hende de venter til 

etterpå. De dagene det ikke er noen aktiviteter på ettermiddagstid, spiser familien sammen. 

Etter middag er det kanskje flere lekser, avslapping og så er det etter hvert kvelds og legging.  
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Hverdagen forløper altså etter et ganske fast mønster. Men den går ikke av seg selv. 

Foreldrene legger inn en stor innsats, ikke bare i å drive seg selv gjennom dagen, drifte hus 

og hjem, men og i å dytte ungdommen vennlig gjennom døgnet eller legge til rette for at 

ungdommen skal kunne ta ansvar for denne bevegelsen selv. 

 

Vi skal nå se nærmere på det foreldrene forteller om hvordan døgnet forløper i familiene. 

Etterpå skal vi se på det de forteller om sitt bidrag til ungdommenes bevegelse gjennom 

dagen. 

 

Familien står opp 

Alle familiene kan beskrive en morgenrutine som gjentar seg, i større eller mindre grad, hver 

eneste hverdag. De fleste har en fast ordning på hvem som står opp først og sist, hvem som 

lager i stand frokost og smører matpakker, og hvem som forlater huset når. 

 

Om morgenen er foreldrenes tilstedeværelse tydelig. Det er de som driver bevegelsen 

fremover. De står opp først, de vekker ungdommen, de ordner med frokost og matpakker, 

enten alene eller sammen med barna, og de holder øye med tiden. I større eller mindre grad 

dytter eller puffer de ungdommen fremover mot avmarsjen. Hjemme hos en av guttene 

kommer dette særlig klart frem. Før faren går ned for å stelle til frokost og å smøre 

matpakker er han inne hos sønnen hele fire ganger, og han går ikke ned før sønnen har bena 

på gulvet. Det blir tydelig at det ikke er ungdommens eget ansvar å komme seg opp. Dette tar 

foreldrene ansvar for.  

 

Flere av ungdommene har heller ikke ansvar for å komme seg av gårde i tide. Faren til en av 

jentene beskriver at dattera noen ganger ikke rekker frokosten fordi hun strever med 

morgenstellet og hva hun skal ha på seg den dagen. Flere ganger roper de opp til henne hva 

klokka er. Allikevel er hun aldri for sent av gårde til skolen. “Klokka åtte er klokka åtte”, sier 

faren hennes, og referer til at hun alltid er på vei i tide.  

 

Skole og jobb 

Når ungdommen har gått hjemmefra, er dagens første etappe unnagjort for foreldrene. 

Kanskje blir noen igjen hjemme og rydder, men ganske snart er de voksne på vei til jobb. 

Arbeidsdagen står i sterk kontrast til morgenstunden. Fra å være ganske på for å rekke å 

komme gjennom hele morgenrutinen før skolestart, kan de voksne konsentrere seg om sitt 
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mens ungdommen er på skolen. Selv om ungdommene har mobiltelefon, er det så og si ingen 

kontakt med foreldrene i løpet av skoletiden. Riktignok er mobilbruken ganske regulert på 

skolen, men elevene har anledning til å bruke telefonen i friminuttene. Likevel skjer det 

veldig sjelden at ungdommen ringer foreldrene mens de er på skolen. Dette er en tid på 

døgnet hvor det forventes at ungdommen klarer seg uten kontakt med foreldrene, såfremt det 

ikke skulle være noe helt spesielt.  

 

Etter skoletid 

Litt avhengig av hvor tidlig skolen slutter, har ungdommene noen timer hjemme før 

foreldrene kommer hjem fra jobb. Disse timene fyller de ofte med å ta seg litt mat, slappe av, 

spille, henge med venner og gjøre lekser. Noen ungdommer spiser matrester som moren har 

lagt i kjøleskapet, mens andre kan finne på å lage mat til seg selv og kanskje søsknene sine. 

Også dette er noe foreldrene gjerne har lagt til rette for, for eksempel ved at det er handlet inn 

ingredienser som er populære hos ungdommen. Hvis ungdommen lager sin egen mat på 

denne tiden av døgnet, er det ikke en forventning at de skal lage like sunn mat som foreldrene 

lager. Når de er alene hjemme, er det viktigste at ungdommen spiser, ikke at maten skal være 

optimal. De lager seg noe enkelt. 

 

Noen av ungdommene får unna leksearbeidet mens foreldrene fortsatt er på jobb. En av 

fedrene forteller: “Ja, han har en egen plan som går ut på at han skal sitte og slappe av til en 

gang mellom kl. 15.30 og kl. 16.00. Etter det begynner han med leksene.” Mens andre strever 

mer med å komme i gang: “Vanligvis må vi pushe på ham for at han skal gjøre lekser.” Målet 

er at ungdommene skal ta ansvar for leksearbeidet selv, men ikke alle har nådd dit ennå. 

Foreldrene tilpasser seg dette, og setter av tid til å følge opp leksearbeidet når ungdommen 

ikke klarer det selv.  

 

Som tidligere nevnt, har ikke ungdommene noen kontakt med foreldrene i løpet av 

skoledagen. Etter skoletid, før foreldrene er hjemme igjen, kan det derimot hende at 

ungdommen tar kontakt for å få hjelp til noe. Det kan være spørsmål om hvor mye penger de 

har på kontoen, om foreldrene kan kjøpe visse ting med seg hjem eller om de kan ordne noe 

sammen når foreldrene er ferdig på jobb. I disse timene før foreldrene kommer hjem 

begynner altså kontakten å ta seg opp igjen. 

 

Mobiltelefonen et etter hvert blitt et viktig hjelpemiddel i den indirekte omsorgen for barn 
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(Dreier, 2011). Når foreldrene ikke er på samme sted som barna, er de så og si alltid 

tilgjengelige. Barna kan nå dem på mobiltelefonen både når de er på jobb og andre steder. 

Foreldrene er altså klare for å hjelpe barna sine med små og store utfordringer i hverdagen. 

En mor forteller at sønnen ringer henne hvis han ikke finner det han trenger hjemme. Han 

forventer at moren kan hjelpe ham med det, selv når hun er på jobb. Foreldrene har ikke noe 

ønske om at barna ringer dem i skoletiden, eller når alt er ved det normale. Samtidig er de 

opptatt av at barna må ringe hvis det er noe. Foreldrene er særlig opptatt av at barna må ringe 

hvis de kommer opp i vanskeligheter. Da ønsker de å være til hjelp selv om barnet har gjort 

noe det ikke har lov til eller har gjort noe dumt. 

 

Middagstid 

Etter at foreldrene kommer hjem er det middagen som står i fokus. Dette understreker det 

som fremgår av forskning om måltidsvaner i Norge, nemlig at middagsmåltidet er en sentral 

del av folks hverdagsliv (Bugge, 2005). Bugge (2005) identifiserer tre tallerkenmodeller for 

god middag: Den tradisjonelle som har til hensikt å realisere verdier som nasjonal og 

familiær tilhørighet, den trendy som har til hensikt å demonstrere matkulturell kompetanse og 

klassetilhørighet, og den terapeutiske som har til hensikt å unngå sykdomstilstander og oppnå 

god helse. Middagsmaten i de familiene vi har intervjuet, ligger nok nærmest den 

terapeutiske, i den forstand at de legger vekt på riktig ernæring. Foreldrene refererer gjerne til 

at barna deres vokser og at de trener mye som grunn til at det er viktig å få i seg sunn mat. I 

alle familiene vi intervjuet, ble det lagt vekt på at middagen skulle være god og ordentlig, 

med mye grønnsaker. En mor presiserte for eksempel at det var barnas ansvar å lage salat 

som tilbehør til middagen. En far fortalte at han dagen før måtte gå en ekstra tur på butikken 

for å få tak i brokkoli. Foreldrene er også opptatt av at barna skal spise nok, og derfor er det 

ikke alltid like viktig at maten er kjernesunn. Hvis ungdommen lager mat selv er det viktigere 

å støtte initiativet enn at det skal være sunt; da får de lov å lage noe de liker. 

 

I alle familiene ser vi at barnas treningstider er svært avgjørende for hvordan ettermiddagene 

forløper. Etter at en eller begge foreldrene har kommet hjem skal middagen enten lages raskt, 

slik at familien får spist før ungdommen skal på trening, eller så spiser hele eller deler av 

familien middag etter at ungdommen er kommet hjem. Catos mor forteller at hun og Catos 

far prøver å legge sine egne treningstider til samme tidspunkt som Catos treningstider. Når de 

gjør det på denne måten passer det å spise middag senere de dagene alle skal trene. Moren til 

Andrea har skaffet et varmeskap som holder middagen varm inntil alle har kommet hjem og 
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fått spist. De dagene Andrea har trening tidlig og storesøster har trening sent, klarer ikke 

familien å få til felles middag, selv om det er noe de etterstreber. Hjemme hos Bea er de tre 

barn med ulike treningstider, så der er utfordringen med å samle alle til felles middag enda 

mer komplisert.  

 

Flere strever med å samle hele familien til felles middag. Allikevel er dette ikke en forlatt idé. 

Familiemedlemmene prøver å synkronisere seg med hverandre, og de gangene de ikke får det 

til, prøver de å finne andre løsninger. Varmeskapet som moren til Andrea har skaffet seg blir 

et tydelig eksempel på en slik løsning. Hun er opptatt av at maten må holdes varm til alle har 

fått spist. Da er man til en viss grad med i forlengelsen av familiens felles middag. Tanken 

om at det er viktig å samles til middag ramler ikke sammen selv om de ikke alltid får det til. 

 

Trening 

I tillegg til skolen er hverdagen i stor grad organisert rundt treningstider og kamper. Alle 

ungdommene i vårt materiale driver med en eller flere organiserte idrettsaktiviteter. Vi får 

inntrykk av at idrett er en viktig del av hverdagen til akkurat disse ungdommene, og i dette 

nabolaget. De fleste trener tre til fire kvelder i uka, med litt sesongvariasjoner. Også helgene 

preges av idrett. Da er det tid for kamper og turneringer. Det er tydelig at dette er aktiviteter 

foreldrene i stor grad legger til rette for: de kjører og henter, de handler inn utstyr, de 

avpasser middagstiden etter barnas treningstider og de snakker om disse aktivitetene med stor 

entusiasme. Faren til Endre forteller at han og sønnen tilbrakte to timer i en sportsbutikk 

dagen i forveien for å få tilpasset en bandystøvel. Mange av foreldrene har tidligere vært med 

som trenere, og noen er det ennå. Forskere som har undersøkt hvordan foreldre engasjerer seg 

i barnas idrett påpeker at foreldre ser på det å være involvert i idrett som en måte å få 

emosjonell kontakt med barnet på og som et bidrag til å fremme barnets utvikling (Stefansen, 

Smette og Strandbu, 2016). Det inngår i det de kaller “intensivert foreldreskap”, og er noe 

som særlig praktiseres av middelklasseforeldre. Det disse forskerne beskriver ser vi også i 

vårt materiale. Mange av våre foreldre, også de middelklasseforeldre, har vært – og er – dypt 

involvert i idretten på denne måten. Men vi har også merket oss at denne praksisen ikke bare 

handler om eget barn, men også om å ha kontakt med andre barn og ungdommer, og dessuten 

deres foreldre. 

 

Det virker som at flere av våre foreldre har reflektert over at denne praksisen henger sammen 

med både kjønn og klasse. En av mødrene har for eksempel drevet mye med fotball og er 
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fotballtrener for barna sine. At både hun og døtrene spiller fotball, og at hun involverer seg på 

en måte som hovedsakelig praktiseres av menn, forstår hun som et viktig bidrag til døtrenes 

utvikling. Da lærer døtrene at de ikke skal holde seg tilbake bare fordi de er jenter, og at de 

ikke skal være redde for å ta plass på områder som vanligvis er forbeholdt gutter. Den ene 

fotballfaren i vårt utvalg har på sin side sluttet å trene sønnen sitt lag. Når han er blitt såpass 

stor, betrakter faren kanskje ikke den intense oppfølgingen av sportsaktivitetene like 

avgjørende for sønnens utvikling. Men i stedet for å trekke tilbake sitt engasjement, har faren 

utvidet det og gått over til å lede et av de andre lagene hvor det ikke er like mange involverte 

foreldre. Også i den praktiske organisering av treninger og kamper, er foreldrene opptatt av å 

for eksempel ivareta de barna som ikke har foreldre som kan stille opp med bil. Foreldrenes 

involvering i idretten er altså ikke bare et prosjekt som handler om eget barn. 

 

Kveldsrutiner 

Foreldrenes fortellinger om kvelden er ikke like fyldige som beskrivelsene av de andre delene 

av dagen. Det kan virke som at kveldene ikke er like tydelig organisert som resten av dagen. 

Man har på en måte vært gjennom dagens program og det er tid for å roe ned eller gjøre litt 

forefallende husarbeid. Om kvelden er foreldrene og ungdommen heller ikke så tett på 

hverandre selv om begge parter er hjemme. Kanskje sitter foreldrene i stua, mens 

ungdommen er på rommet. Nøyaktig hva ungdommen holder på med, er ikke foreldrene så 

orientert om. Det kan hende de gjør lekser, eller de sitter med en eller annen skjerm. 

 

Men etter hvert som det nærmer seg leggetid blir foreldrenes tilstedeværelse tydeligere igjen. 

På samme måte som foreldrene vekker ungdommene og driver morgenritualet fremover, er 

det også foreldrene som sørger for at ungdommene kommer seg i seng. Hos de fleste 

begrenser dette seg til at foreldrene påpeker at klokka nærmer seg den avtalte leggetiden. Da 

er det meningen at ungdommen skal spise kvelds. Flere av foreldrene påpeker viktigheten av 

at ungdommen spiser etter at de har trent. Men kveldsmaten er i mindre grad enn middagen et 

felles måltid i familien. Enten så smører ungdommen seg noen brødskiver eller knekkebrød, 

eller så ordner foreldrene det for dem. 

 

I noen av familiene er det å inndra ungdommens mobil en del av kveldsritualet. Det virker 

som om det er en praksis som de har forhandlet seg fram til, uten mye bråk og maktkamp. 

Foreldrene begrunner denne praksisen med ungdommens søvnbehov, og at de ikke klarer å 
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regulere bruken av telefonen selv. I andre familier blir det påpekt at dette ikke er nødvendig. 

Ungdommene klarer selv å legge vekk telefonen når de går og legger seg. 

 

 

Foreldrenes bidrag til bevegelsen gjennom døgnet: eksempler og kommentarer 

I det foregående så vi allerede noen eksempler på åpenbare bidrag fra foreldrenes side til 

ungdommens bevegelse gjennom døgnet. Som hos de minste barna, er søvn og mat viktige 

stikkord her. Foreldrene strukturerer dagen direkte ved å vekke ungdommene og passe på at 

de legger seg om kvelden, og ved å organisere måltidene. Rundt middagstid forventes det at 

ungdommen skal innfinne seg. Hvis det ikke er mulig, forventes det at man gir beskjed om 

hvor man er. Slik blir middagen et punkt i hverdagen hvor man synkroniserer seg eller i det 

minste har kontakt på en eller annen måte. 

 

En annen måte foreldrene bidrar til ungdommens bevegelse gjennom døgnet på, er ved å 

hjelpe dem med å få gjort det de trenger å gjøre. Selv om ungdommene kan mye mer enn da 

de var små, får de fortsatt mye hjelp av foreldrene sine. Noen ungdommer får hjelp til å gjøre 

lekser, sette i gang eller planlegge skolearbeidet, og det legges til rette for at ungdommen skal 

kunne øve seg på ferdigheter som ennå ikke mestres fullt ut. Foreldrenes forventninger til hva 

ungdommen kan klare selv og trenger hjelp til, er justert etter deres detaljerte kunnskap om 

sitt eget barn. Denne kunnskapen er både knyttet til hva ungdommen greier, hvor motivert 

han er, og hva han forstår. Vi skal se nærmere på tre eksempler på dette, knyttet til tre 

forskjellige handlinger: Det å stelle seg om morgenen, pakke gymtøyet sitt, og gjøre lekser. 

 

Morgenstell 

Ungdommene kan mer nå enn da de var små. Samtidig er de i ferd med å utvikle nye 

ferdigheter. For eksempel er det å kunne stelle seg noe som fortsatt er under utvikling hos 

flere. Riktignok kan ungdommene pusse tennene og kle på seg selv. Det er ingen som 

forteller om at de for eksempel legger frem klær til barnet sitt om morgenen. Men det å ordne 

håret, velge klær og kanskje sminke seg, er ferdigheter som ikke alle mestrer fullt ut ennå. 

Det å kunne stelle seg handler også om sosial kategorisering eller hvilket uttrykk man vil ha 

som ung gutt eller jente (Haavind, 1987). Moren til en av guttene i vår undersøkelse forteller 

at sønnen bruker mye tid på sveisen om morgenen, fordi det er viktig for ham å se kul ut. For 

en av jentene var det en stor overgang å begynne på ungdomsskolen, fordi det var et tøffere 

miljø på den nye skolen. Faren hennes forteller at de jentene som gikk der “var langt mer 
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fremme”. “Det var full sminke og hullete olabukser”, lenge før jenta hans visste hva 

leppestift var. Det er ikke alltid lett for jenta å bestemme seg for hva hun skal ha på seg, 

særlig hvis hun har en dårlig dag. Dette er noe som foreldrene hennes viser forståelse for. De 

gir henne muligheten til å bruke den tiden hun trenger. Hvis hun har en litt dårlig dag og hun 

blir sen, kan frokosten inntas på vei til skolen, selv om familien vanligvis spiser sammen på 

kjøkkenet om morgenen. Da har moren hennes noe nødproviant i kjøleskapet som hun gir 

datteren i hånden mens hun er på vei ut døra. 

 

Dette er et eksempel på hvordan foreldre legger til rette for at barn skal kunne øve seg på det 

de nesten mestrer. Det ligner på ting som småbarnsforeldre kan gjøre, som å beregne ekstra 

god tid om morgenen slik at barnet får muligheten til å kle på seg selv. En universell 

foreldreoppgave er å støtte barnas tilegnelse av ferdigheter som er nødvendige for å kunne 

fungere i det samfunnet de lever i (Tamis-Lemonda et al, 2008). Etter hvert som den omtalte 

jenta blir tryggere på hvordan hun skal kle seg som ungjente, kan vi tenke oss at foreldrene 

vil forstå situasjonen annerledes. Da kan det hende de vil trappe ned tilretteleggingen og i 

tilsvarende situasjoner senere kunne signalisere at datteren somler. Når hun mestrer det å kle 

på seg fullt ut, får det å bruke lang tid en annen mening (Haavind, 1987). 

 

Pakke sitt eget gymtøy 

Spørsmålet om hvor mye man kan eller vil kreve av barnet sitt, kan altså aktualiseres i 

forbindelse med relativt enkle handlinger. Didriks forhold til gymtøyet er et godt eksempel på 

det. Didrik greier nemlig å pakke gymtøyet sitt selv. Han har gjort det de gangene det har 

vært nødvendig, for eksempel hvis en av foreldrene er bortreist og den andre må på et tidlig 

møte. Men på tross av at Didrik kan pakke gymtøyet sitt, gjør han det nesten aldri. Hvordan 

kan det ha seg? 

 

Ser vi nærmere etter, forteller foreldrene om mange gode grunner til at de pakker gymposen 

for Didrik. For det første liker familien å stå opp sent, og da har de ikke så god tid om 

morgenen. På grunn av det foreldrene forstår som manglende motivasjon hos sønnen, tar det 

lang tid å få ham til å sette i gang med pakkingen. Foreldrene må mase. Prosessen tar mye 

kortere tid hvis foreldrene bare ordner det for ham. Hvis han skulle tatt ansvar for gymtøyet 

selv, ville foreldrene måtte legge til rette for det ved å ha bedre tid om morgenen. Men det 

har de ikke lyst til, for da må de stå opp tidligere. Da er det altså lettere at en av foreldrene 

ordner med gymposen. At Didrik ikke gjør det selv, er heller ikke noe de klandrer ham for. 
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Det er jo ikke Didrik som krever av foreldrene at de skal hjelpe ham med pakkingen. Snarere 

er det deres egne avveininger og hensynet til andre preferanser som ligger til grunn for denne 

ordningen. 

 

At Didrik ikke pakker gymtøyet selv, handler også om at han har andre plikter om morgenen. 

Foreldrene ønsker nemlig at han skal bidra i hjemmet, og derfor har han fått i oppgave å 

vaske badet hver uke og gå tur med hunden hver dag. Moren til Didrik er fornøyd med at han 

gjør dette, selv om hun synes noen av turene blir litt vel korte. Egentlig skal han gå tur med 

hunden både før og etter skolen. Men etter skolen er ikke foreldrene hjemme, og moren hans 

tviler på at han lufter hunden når de ikke er der og minner ham på det. Om morgenen, 

derimot, får han nesten alltid gått en rask tur ut med hunden. Det er viktig for foreldrene at 

sønnen bidrar på denne måten, men det er i utgangspunktet ikke fordi de egentlig trenger så 

mye hjelp i hverdagen. Foreldrene måtte faktisk si opp vaskehjelpen slik at det skulle bli 

behov for Didriks innsats. Intensjonen med å legge til rette for dette på denne måten, er at 

Didrik skal få en erfaring av at hans bidrag teller, at hans handlinger inngår i en funksjonell 

sammenheng. Når han erfarer dette, vil kanskje motivasjonen hans også styrkes. 

 

Foreløpig må foreldrene mase en del på Didrik for at han skal gjøre det han skal. Men han 

gjør det til slutt uten store protester. Dette tolker moren hans i positiv retning – han er ikke 

opposisjonell eller vrang, bare umotivert og treg. Fordi foreldrene ønsker å styrke sønnens 

motivasjon, krever de altså av ham at han blant annet går daglige turer med hunden. For at 

dette opplegget skal opprettholdes, må andre oppgaver, som for eksempel pakking av eget 

gymtøy, vike. 

 

En tredje grunn til at Didrik ikke pakker gymtøyet sitt selv, er at foreldrene er opptatt av at 

han skal ha med seg de rette tingene når han skal et sted. Faren tenker at Didriks noe svake 

motivasjon vil kunne føre til at han tar med seg feil utstyr. Han er litt skeptisk til å bare 

overlate ansvaret til sønnen, samtidig som han ser for seg at sønnens evne til å ta ansvar for 

sine egne ting ville blitt styrket hvis han bare måtte ta det. Kanskje ville Didrik blitt flinkere 

til å ta ansvar for sin egen pakking hvis han fikk erfare konsekvensene av å pakke med seg 

feil utstyr. Men faren er ikke helt sikker på det, og er ikke ennå villig til å ta sjansen og bare 

la det skje: 
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Det handler jo om at vi ikke har vært så gode på å gi ham ansvaret selv. Hvis vi 

hadde klart det ville han jo hatt mulighet til å lære av sine egne feil, for eksempel 

hvis han kom på hyttetur uten rene underbukser i bagasjen. Det ville 

forhåpentligvis bare skjedd en gang. Vi kunne nok vært mye flinkere til å bare la 

det skje. 

 

Kanskje venter han på et tegn på at Didrik er klar for å få et utvidet ansvar for konsekvensene 

av å pakke med seg feil utstyr. Faren vil ikke trekke tilbake hjelpen og tilretteleggingen sånn 

uten videre.  

 

Gjøre lekser 

Mye av det ungdommene gjør er knyttet til skolen, som det å gjøre lekser. Dette innebærer 

imidlertid flere ting: å gjøre selve oppgavene, sette i gang med gjennomføringen av dem, og å 

planlegge arbeidet slik at man rekker å bli ferdig med alt innen innleveringsfristen. Mange 

foreldre er involvert i flere av disse prosessene. Andre foreldre trenger ikke følge med så 

nøye lenger. Hos Bea går arbeidet med leksene nesten helt av seg selv. Hun gjør lekser på 

rommet og foreldrene har ikke sett noe behov for å legge inn restriksjoner på data eller 

lignende. Faren til Bea har dessuten sterk tiltro til at datteren lærer av egen erfaring. Det at 

hun tar ansvar for egne handlingers konsekvenser, er noe han setter stor pris på, og er for ham 

et tegn på hvor selvstendig datteren er. Han forteller at han forventet en karaktersmell da 

datteren begynte på ungdomsskolen, for han hadde inntrykk av at barneskolen hun hadde gått 

på var litt slapp. Den forventede karaktersmellen kom, men foreldrene trengte ikke sette inn 

noen tiltak, for datteren skjønte selv at hun måtte øke innsatsen. Far observerte det hele på 

avstand, for han vil ikke blande seg hvis datteren klarer å ta ansvaret for skolearbeidet selv. 

 

Foreldrene bidrar gjerne til ungdommens skolearbeid hvis det trengs og hvis de får 

muligheten til det. Bea ber stort sett aldri om hjelp, men kom til moren sin da hun hadde fått i 

oppgave å finne bilder om et bestemt emne. Beas mor har peiling på bildedatabaser på nettet, 

og syntes det var stas at datteren ønsket å benytte seg av denne kunnskapen. Cato gjør også 

leksene helt selv. Han involverer foreldrene i skolearbeidet ved å få dem til å høre ham i 

gloser eller testspørsmål om morgenen før prøver. Dette er noe foreldrene synes er hyggelig.  

 

Andre ungdommer trenger litt mer hjelp med leksene. Endre trenger hjelp av og til, og moren 

hans hjelper mer enn gjerne til. Men hun har merket at det ikke går så bra hvis hun trenger 

seg på ham. Hun må vente til han ber henne om hjelp. Det er viktig at hun holder seg tilbake 

til han spør om hjelp selv. Hennes strategi er altså å ikke blande seg, men likevel være 
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tilgjengelig hvis han skulle trenge henne. Andreas foreldre skulle på sin side kanskje ønske å 

kunne være mer til hjelp når leksene skal gjøres. De setter pris på at datteren selv har kommet 

til dem og fortalt at hun trenger hjelp med matematikken. Det tolker de som et tegn på god 

motivasjon. Men siden ingen av foreldrene er spesielt sterke i matematikk selv, har de sett 

seg nødt til å hyre inn en privat leksehjelp for å hjelpe datteren med leksene. 

 

Foreldrene til Didrik er sterkt involvert i skolearbeidet hans. Hver søndag setter faren hans 

seg ned sammen med ham for å legge en plan for uka. Da hjelper han Didrik med å skjønne 

hvor mye tid de enkelte oppgavene vil kreve. Faren hjelper han for eksempel med å forstå at 

det å lage en presentasjon om et emne kan ta lang tid og er noe man må sette av flere dager 

til. Det har nemlig skjedd at Didrik har måttet sitte til langt på kvelden for å bli ferdig med en 

presentasjon i tide, og dette vil foreldrene ikke skal skje igjen. I tillegg til denne felles 

planleggingen, hjelper foreldrene Didrik med å regulere tilgangen til data og spill mens han 

gjør lekser. Det arrangerer de ved at han alltid gjør lekser på stua, langt unna loftstua hvor 

alle skjermene befinner seg. 

 

Det å sette i gang med leksene er også en del av leksegjøringen. Flere foreldre sier at de 

gjerne vil at ungdommen begynner med leksene når de kommer hjem fra skolen. Da har 

foreldrene ofte ikke kommer hjem enda, og det passer godt inn i dagsrytmen at leksene blir 

unnagjort før middag og trening eller andre aktiviteter. Når det er mye som skjer på 

ettermiddagene, blir man ofte sittende med leksene på kvelden hvis de ikke er gjort tidligere 

på dagen. 

 

Hvorvidt leksene faktisk blir gjort på denne tiden, er en annen sak. Andreas foreldre har 

ordnet det slik at datterens leksehjelp kommer to ganger i uken mellom skoleslutt og 

middagstid. Beas mor forteller at Bea er “flink til å strukturere seg”. Når hun har to treninger 

mandag kveld har hun gjort leksene ferdig allerede i helga. Didrik har “stående ordre” om å 

gjøre lekser etter skolen, men han gjør det nesten aldri. Nå truer foreldrene med å ta fra ham 

Playstation hvis han ikke skjerper seg. Men samtidig har de nok ikke tenkt å gjøre alvor av 

denne trusselen. Faren til Didrik forteller om at han har vært på foredrag om 

ungdomshjernen, hvor de fikk høre at ungdommens hjerne er såpass umoden at de ikke evner 

å planlegge fram i tid. Så nå kan det virke som han tviler på om de kan kreve av sønnen at 

han skal ta ansvar for dette selv akkurat nå. 
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Skolearbeidet skal helst gi mening 

Den utviklingsstøtten ungdom får fra foreldrene sine er ikke begrenset til at de blir lært opp i 

forskjellige ferdigheter. Den kan vel så gjerne bestå av forsøk på å få dem til å forstå 

betydningen av det de gjør, og styrke deres motivasjon. Dette ser vi tydelig i forbindelse med 

skolearbeidet. Foreldrene hjelper ikke bare ungdommene med leksene, men legger også inn 

en betydelig innsats i å formidle poenget med skolearbeidet, og styrke ungdommens 

motivasjon til å gjøre det. 

 

Ungdommene i vårt materiale synes å ha avfunnet seg med at lekser er noe man bare må få 

gjort, på et eller annet tidspunkt i løpet av dagen. Det er noe de er pålagt fra skolen å gjøre og 

det går ut over karakterene hvis de ikke gjør dem. Ingen foreldre forteller at de krangler med 

ungdommene om hvorvidt de skal gjøre leksene sine. Men det kan være uenigheter om hvor 

mye innsats man skal legge i leksene, for eksempel om man skal gjøre de oppgavene i 

leksene som er frivillige. Moren til Didrik prøver å få ham til å forstå at det kan være lurt å 

gjøre ekstraoppgavene for mengdetreningens skyld. Men han er en gutt som gjør det han må, 

verken mer eller mindre. 

 

Når Bea sutrer over at matematikken er kjedelig, blir faren hennes provosert. Han synes hun 

er litt barnslig når hun sier “åååå, matte er så kjedelig”. Dessuten forteller han at hun har 

snakket om å bli lege når hun blir stor. Han har påpekt at hvis hun skal bli det, så må hun 

belage seg på å gjøre ganske mye matematikk i flere år fremover. Så det er litt tidlig å 

begynne å sutre allerede nå. Også det har faren gjort datteren oppmerksom på. 

 

Faren til Andrea forteller at datteren har hatt noen ideer om å bli tannlege. Han ser for seg at 

hun kan passe til å drive sin egen tannklinikk, men ser også for seg at veien dit kan fortone 

seg som lang og hard for datteren. Han har blant annet tenkt at datteren nok må reise til 

utlandet hvis drømmen skal bli en realitet. Men allerede nå har datteren begynt å slite litt med 

matematikken. Moren til Andrea ser for seg at det vil bære helt galt av sted hvis hun 

begynner å henge etter i faget allerede på ungdomsskolen. For å hjelpe datteren har 

foreldrene valgt en strategi som i deres miljø ikke er helt uvanlig. De har hyrt inn en 

mattementor som kommer hjem til dem hver uke og hjelper datteren med skolearbeidet. Både 

det at Andrea har bedt om hjelp selv, og at hun er interessert i å ta imot hjelp fra 

mattementoren, forstår foreldrene som tegn på at hun forstår sammenhengen mellom nåtid og 
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fremtid og at hun er ganske motivert. Å investere i en mattementor er en måte å styrke denne 

motivasjonen på. 

 

Leksene peker mot fremtiden. De påvirker karakterene, som har konsekvenser for videre 

utdanning, hvilken jobb man får, og så videre. Faren til Bea har en tydelig mening om at hvis 

man er motivert for å skaffe seg en god fremtid, så følger det at man er, eller i hvert fall bør 

være, motivert for å jobbe med skolen allerede nå. Men dette forutsetter at man ser 

sammenhengen mellom innsatsen man gjør i dag og hva slags fremtid man får senere. Når 

faren kan være såpass streng med Bea på dette punktet, er det nok fordi hun allerede forstår 

denne sammenhengen ganske godt.  

 

Andre foreldre må jobbe hardere med å etablere en slik forståelse hos ungdommene sine. Den 

følgende passasjen fra intervjuet med en mor viser kompleksiteten i det å skulle hjelpe 

ungdommen til å virkelig forstå meningen med skolearbeidet. Hun prøver å få sønnen til å se 

sammenhengen mellom skoleinnsats nå og muligheten til å komme inn på den skolen han 

ønsker, litt fram i tid. 

 

M: Og så har jeg sagt til ham at hvis han ønsker å kunne velge hvilken skole han 

vil begynne på på videregående, så er det noe han må forholde seg til allerede nå 

I: Ja. 

M: Og hvis ikke han forholder seg til det så får han nok alltids skoleplass, men da 

kan det hende at han må gå på en skole han ikke ønsker å gå på. Men sånn er det. 

Det er ditt valg. Han må lære seg hva som kan bli konsekvensene av de valgene 

han tar nå. 

  

Intervjueren spør om moren har tenkt å la det være opp til ham, dette med å komme inn på 

den videregående skolen han vil. Hun svarer: 

 

M: Nei, jeg vet ikke helt. Jeg tror at vi må sette inn noen tiltak hvis vi ser at 

karakterene faller. Det blir jo vanskeligere og vanskeligere nå. Så hvis han ikke 

blir flinkere til å gjøre lekser må vi nok mase mer. 

I: Ja. 

M: Jeg maser ikke nå. Altså: jeg spør jo om han har gjort leksene sine og om jeg 

kan få se. Da svarer han ja. Jeg ser etter om han har gjort dem, men ikke hvordan 

han har gjort dem. 

I: Ja. 

M: Og de er gjort. 

I: Ja. 

M: Jeg sjekker ikke om han har gjort dem veldig bra. 

I: Nei. 
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Moren vil gjerne støtte gutten sin. Hun synes også det er greit å dytte ham litt, men samtidig 

er det viktig for henne å ikke legge press på ham: 

 

M: Jeg er så redd for å legge press på ham, redd for at han skal få prestasjonsangst 

og problemer fordi han føler at han må være så flink. Det er et bevisst valg fra min 

side. 

I: Ja. 

M: Ja. Og han er jo såpass flink da, at jeg trenger jo ikke å legge mer press på 

ham. Jeg bryr meg ikke om han begynner på den ene eller andre skolen. 

 

Denne moren forsøker for å få sønnen til å forstå den kausale sammenhengen mellom det han 

gjør nå og hvordan han får det i fremtiden. Innsatsen han legger ned i skolearbeidet nå 

begrenser eller utvider mulighetene fremover:  

 

Mannen min og jeg er veldig samstemte i at vi ikke bryr oss om han blir rørlegger 

eller søppeltømmer eller akademiker, så lenge han har det bra. Men jeg sier jo til 

ham at han må tenke på hva han vil gjøre med livet sitt. Det viktigste er at du får 

deg en jobb, sier jeg til ham. Den jobben vil bestemme hvor mye du tjener. Det vil 

igjen virke inn på hvor stor leilighet du kan kjøpe deg, eller i hvilket område du 

har mulighet til å bo. Jeg sier at du får færre valgmuligheter hvis du får lav lønn. 

Dette henger sammen. Han er for liten til å skjønne det nå, men han må jo finne ut 

av det etter hvert.  

 

Det moren hans også synes å gjøre, er å få sønnen til å bli mer rettet mot fremtiden, at han 

skal tenke over hvordan han ønsker at fremtiden skal bli. Det er ikke hun som skal definere 

denne fremtiden. Moren vil ikke presse ham til å bli det ene eller det andre, for det kan drepe 

sønnens motivasjon. Han bør få muligheten til å peile ut kursen selv, og da må ikke 

foreldrene være for ambisiøse på hans vegne. Når denne moren sier at hun ikke bryr seg om 

sønnen blir søppeltømmer eller akademiker, er det nettopp et uttrykk for at hun ikke ønsker å 

presse. 

 

Likevel kan det bli nødvendig å presse sønnen litt. Selv om denne moren mener at motivasjon 

skal komme innenfra, har hun lagt merke til at karakterene hans gikk ned i løpet av 8. klasse. 

Hun har bestemt seg for å sette inn tiltak for at ikke karakterene skal gå ytterligere ned i 9. Da 

kan det hende hun må presse sønnen litt likevel for å sikre ham muligheten til å komme inn 

på en videregående skole i nærheten. Hun sier at de har et mål sammen, og det er at han skal 

beholde de karakterene han har og kanskje gå opp til en 5’er i noen av de fagene han har 

4’ere. Dette er et mål som er “godt innenfor rekkevidde” og “mulig å nå uten å stresse for 

mye”. Hun presser litt, men passer på å finne mål som han kan nå uten å stresse for mye. 
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Det å styrke ungdommens motivasjon til å gjøre skolearbeid kan altså innebære innstendige 

forsøk på å få ungdommen til å forstå sammenhengen mellom det som skjer nå og det som 

skjer senere i livet. Det kan også innebære forsøk på å få ungdommen til å tenke over 

fremtiden. Men samtidig som man forsøker å gi ungdommen muligheten til å stake ut kursen 

selv, kan det bli nødvendig å utøve et visst press for å berge ungdommens skoleprestasjoner 

her og nå. 

 

Det er viktig å ha et driv i livet 

Flere av foreldrene vi har intervjuet snakker om ungdommens motivasjon. Faren til Andrea er 

for eksempel tydelig på at han forstår mattementoren de har hyret inn som en slags coach for 

Andrea. For ham er en mattementor en som hjelper til med matematikken og som er mentor i 

tillegg. Mentoren, “en jente fra et afrikansk land som studerer juss”, er en god rollemodell for 

datteren. Kanskje kan hun vise Andrea at man kan komme langt ved å jobbe hardt og stå på. 

Mattementoren kan vise henne at også hun kan nå dit hun vil, hvis hun jobber hardt og er 

villig til å ta imot hjelp fra andre. Ved hjelp av mentoren kan Andreas motivasjon bli til et 

driv, noe faren hennes mener er veldig viktig å ha i livet. Dette ordet betegner noe akkurat 

denne faren snakker om, men vi tenker at det også kan brukes til å tydeliggjøre hva noen av 

de andre foreldrene forteller. Et eksempel er følgende passasje fra intervjuet med faren til 

Bea. Han sier det slik: 

 

Jeg hadde ikke blitt fornøyd hvis jeg trodde at hun underpresterte, hvis du 

skjønner hva jeg mener. Eller ikke oppnådde sitt beste. For det mener jeg jo at 

man skal prøve å gjøre. Som en slags leveregel. Det hørtes kanskje litt vel 

pompøst ut, men man skal jo i alle fall prøve å gjøre ting litt ordentlig da. 

 

Ut fra sitatet ser man nesten hvordan Beas far strever med å forklare dette uten å høres ut som 

en overambisiøs forelder. Også Didriks mor er kritisk til det hun kaller strebete foreldre, de 

som tenker at barna må være flinke på alle områder. Det er ikke så lett for foreldrene å 

fortelle om hva de prøver å få til her, uten at de samtidig høres ut som de overfører et 

prestasjonsjag på barna sine. 

 

Den strategien foreldrene nok heller bruker her, er å få ungdommen til å danne seg et 

fremtidsbilde eller lage seg et prospektivt narrativ (Jansen & Andenæs, 2013) om hvordan 

fremtiden vil bli. Prospektive narrativer peker fremover og sier noe om hva man tror vil skje i 

fremtiden. De er en del av den meningsskapende prosessen på den måten at de er med på å gi 
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mening til nåtiden. Hva ungdom tenker om sin egen fremtid påvirker hvordan de ser på 

nåtiden. Beas tanker om at hun kanskje kan bli lege en dag, for eksempel, gir henne en 

forståelse av hvem hun er og hvilke muligheter hun har nå. 

 

Ved å ha sine egne fremtidsdrømmer, blir ungdommen en deltaker i sin egen 

utviklingsprosess. For foreldrene er det viktig at narrativet kommer fra ungdommen selv. 

Som en av mødrene sider, så er det ikke opp til foreldrene å bestemme hva som kan gi 

ungdommen et godt liv. Men som vi allerede har sett i forbindelse med skolearbeidet, 

forsøker foreldrene også å bidra til at ungdommene får en forestilling om hva de kan bli i 

fremtiden. I intervjuet med moren som sier hun ikke bryr seg om gutten hennes blir 

søppeltømmer, rørlegger, eller akademiker, kommer dette særlig tydelig frem. 

 

Ved å fokusere på fremtiden forsøker foreldrene å bidra til at ungdommen får et slags mål. 

Dette er imidlertid ikke det samme som at de forsøker å lage en plan for ungdommens 

fremtid. Faren til Bea virker for eksempel fornøyd med at hun har et mål, men han er ikke 

spesielt opptatt av at hun skal nå akkurat det målet om å bli lege. Moren som ikke bryr seg 

om sønnen blir søppeltømmer eller akademiker, sier også at hun egentlig er trygg på at 

sønnen vil få seg en god jobb i fremtiden. Når hun arbeider for at sønnen skal danne seg 

forestillinger om fremtiden, er det ikke for at han skal bestemme seg for hva han skal bli. Det 

er for at han skal få en utvidet motivasjon til å legge inn en innsats med leksene i dag. 

 

Ved å bidra til at ungdommene får en forestilling om fremtiden, bidrar man altså til at de får 

et mål som gir mening til det de gjør i dag. De prospektive narrativene er bidrag til å styrke 

ungdommens motivasjon til å være handlende, her og nå. Å få et driv handler ikke om å 

bestemme seg for hva slags fremtid man skal ha, eller om å jobbe målrettet mot et bestemt 

mål der fremme, men om å få en drivkraft til ungdommens bevegelse gjennom døgnet nå. At 

foreldrene forsøker å få ungdommen til å lage seg et fremtidsbilde selv, kan også forstås som 

et forsøk på å øke gjensidigheten i relasjonen, ved at ungdommen selv blir en deltaker i sin 

egen utviklingsprosess. Det er som om foreldrene prøver å sette ungdommen i stand til å 

drive sin egen utvikling. Utvikling er jo en livslang prosess, og stopper ikke opp i det 

mennesket kommer ut av puberteten og blir voksen. Kanskje innebærer det å bli større at man 

ikke bare overtar ansvaret for egen livsførsel i hverdagen, men at drivkraften for egen 

utvikling mer og mer kommer fra en selv? 
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Foreldrenes doble oppgave: nåtid og fremtid 

Vi har nå sett at foreldrene tar ansvar for både delene og helheten i ungdommens liv. Dette 

gjør de for eksempel gjennom sin tydelige tilstedeværelse ved begynnelsen og avslutningen 

av dagen. De strukturerer ungdommens dag ved å få ungdommen opp om morgenen og i seng 

på kvelden, og det er som oftest foreldrene som lager maten og passer på at ungdommen får 

spist. Gjennom dette får foreldrene sikret ungdommen næring og hvile, to viktige 

forutsetninger for å kunne være i aktivitet resten av dagen. Ved å sørge for mat og søvn 

legger foreldrene grunnlaget for at ungdommen stiller våken og opplagt på skolen, og for at 

de orker å gjøre en innsats på fotballbanen eller i skisporet om ettermiddagen. Den direkte 

omsorgen foreldrene utøver hjemme blir på denne måten også en del av den indirekte 

omsorgen, fordi den påvirker hvordan ungdommen har det når han er borte hjemmefra. 

 

Eksemplene som vi har presentert, viser forskjellige måter for foreldrene å bidra til 

ungdommens bevegelse gjennom døgnet på. En åpenbar måte å bidra til bevegelsen på, er rett 

og slett ved å hjelpe dem med å gjøre ting, eller gjøre ting for dem. Det kan være ting som å 

lage matpakke, pakke gymtøyet, eller hjelpe til med leksene. Foreldrene hjelper dem også 

med å sette i gang med aktiviteter som for eksempel lekselesing eller det å komme seg ut i 

tide. Det blir også lagt til rette for at ungdommen skal kunne gjøre ting selv. Et eksempel på 

det er foreldrenes tilrettelegging for at datteren kan bruke tid på å stelle seg om morgenen.  

 

Foreldrene bidrar altså til ungdommens bevegelse gjennom døgnet, men er samtidig opptatt 

av at ungdommen etter hvert skal kunne ta ansvar for denne bevegelsen selv. Det varierer 

hvor langt ungdommene vi har blitt kjent med gjennom denne undersøkelsen har kommet i å 

ta dette ansvaret. Moren til en av jentene som har kommet lengre enn de fleste andre i å ta et 

slikt ansvar, forteller: 

 

Ja, hun er jo mye mer selvstendig enn tidligere. Eller, hun har jo egentlig alltid 

vært selvstendig. Hun har tatt ansvar for både matpakken og gymbagen sin veldig 

lenge. Jeg kan stole på henne. I dag, for eksempel, hadde vi avtalt at hun skulle 

hente lillesøsteren sin på skolen og møte meg på senteret. Vi hadde planlagt å 

bytte noen gaver og ordne noen småting. Da vet jeg at hun gjør det. Jeg trenger 

ikke å lure på det. Det ville jeg nok i større grad gjort med ham i midten. Jeg ville 

tenkt: Kommer han til å huske det? Hun er mye mer strukturert enn ham. 

 

Jentas far fremhever hvor mye enklere tilværelsen med store barn er, sammenlignet med 

hvordan det var da barna var små: “... ikke bare skulle man lage maten, man skulle gi dem 
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mat, følge dem på do, pusse tennene og kle på dem pysjamasen. Det var jo mye mer å gjøre 

da enn nå. Nå greier de jo mye selv.” 

 

Men denne jenta er ikke bare i stand til å hente søsknene sine etter skoletid. Hun viser også 

en motivasjon til å gjøre det. Samarbeidet mellom mor og datter er gjensidig. Moren kan stole 

på at hun henter lillesøster og møter opp på senteret. Datteren inngår i en funksjonell 

sammenheng uten at man trenger å hjelpe henne i gang. Moren vet at hun henter lillesøster, 

for hun er selvstendig og gjør ting av seg selv. Faren til en av de mest selvdrevne guttene i 

vårt utvalg sier noe lignende når han beskriver sønnen som en som bare gjør. 

 

Foreldrene til begge disse ungdommene attribuerer altså selvstendigheten til personligheten 

deres. At de alltid har vært selvstendige, betyr nok ikke at alt har kommet av seg selv, men 

snarere at det har vært enkelt for foreldrene å legge til rette for barnas utvikling. Foreldrene 

har lagt til rette for utviklingen, men siden det gikk så greit, er kanskje ikke deres egen 

innsats så lett å få øye på. 

 

Andre ungdommer, derimot, trenger fortsatt at foreldrene dytter dem fremover. Foreldrene 

beskriver at ungdommene er treige, at de må mase for at ting skal blir gjort, eller at de til og 

med må gjøre ting for dem. Men også for disse foreldrene er det et selvsagt mål at 

ungdommen etter hvert skal kunne drive seg selv gjennom dagen. 

 

Foreldrene har altså en dobbel oppgave som både handler om velferden her og nå og om 

framtida. På grunnlag av hva de vet om ungdommen sin, må de hjelpe til, legge til rette og i 

mange tilfeller nærmest dytte ungdommen gjennom dagen, slik at den blir OK, ut fra dagens 

standarder, der de lever. Samtidig skal de legge til rette for ungdommens utvikling og dermed 

forsøke å gi ungdommen en dytt i retning av å bli mer selvstendig. Bevegelsen gjennom 

døgnet og bevegelsen framover i utviklingen blir da tett knyttet til hverandre. Foreldrenes 

innsats i hverdagen er både et bidrag til ungdommens bevegelse gjennom dagen og til 

ungdommens bevegelse i retning av å kunne overta sin egen livsførsel og ta ansvar for sitt 

eget hverdagsliv. Å skulle bidra til begge disse bevegelsene, innebærer, som moren til Didrik 

sier, en balansegang: 

 

Vi har vel ikke vært flinke nok til å la han ta ansvaret selv. Og det er jo på en måte 

en balansegang det der. Det er litt sånn høna eller egget. Vi er jo opptatt av at han 
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skal ha med seg det han trenger, og ikke troppe opp til gymtimen inne med skitne 

utesko. Så vi har nok passet litt for mye på. Han tar ikke det ansvaret selv.  

 

Det ligger mye omtanke og avveining i forsøket på å etablere og opprettholde denne 

balansen. Foreldrene er forsiktige med å bare overlate ansvaret til barnet sitt hvis de ikke har 

sett noen tegn på at ungdommen klarer å ta ansvaret selv. Da forsøker de heller å bidra til at 

ungdommen får et driv som kan styrke ungdommens motivasjon til å ansvar for sin egen 

bevegelse gjennom døgnet. 

 

 

En bevegelse fra foreldrene og mot de jevnaldrende? 

Vi har allerede sett at foreldrene gjør mye for å bevege ungdommen gjennom dagen. Dette 

gjør de på en måte som etter hvert skal gjøre det mulig for ungdommen å ta over sin egen 

livsførsel, at de mer og mer skal bli i stand til å drive seg selv igjennom dagen. Og de ønsker 

at barna deres skal utvikle et slags driv i livet, slik at ungdommens utvikling etter hvert 

nærmest kan drive seg selv.  

 

Når vi nå skal komme enda nærmere et videre svar på hva foreldrene prøver å få til, må vi ta 

med i betraktning den løsrivelsesdiskursen som ungdomstiden gjerne forstås ut fra. 

Ungdomstiden blir da forstått som en overgangsfase fra barn til voksen. Den er, som faren til 

Andrea sier, et springbrett til resten av livet. Når vi nå spør hva foreldrene forsøker å få til, er 

vi i utgangspunktet ikke ute etter å avdekke de konkrete målene som foreldrene har for sine 

barn. Vi lurer snarere på hva det er foreldrene forsøker å få til nå, i lys av dette videre 

tidsperspektivet. I hvilken retning tenker de at ungdommens utvikling går, og på hvilken måte 

prøver de å bidra til denne bevegelsen? 

 

Som vi har sett i innledningen til denne oppgaven, blir ungdommens utvikling ofte forstått 

som en bevegelse bort fra foreldrene. Utviklingspsykologien fokuserer gjerne på 

ungdomstiden som en overgangsfase fra barn til voksen hvor man utvikler en mer selvstendig 

og uavhengig tilværelse. Samtidig har man vært opptatt av en annen bevegelse, nemlig 

ungdommens sterkere orientering i retning av de jevnaldrende. De foreldrene vi har intervjuet 

forteller om begge disse bevegelsene. De forteller om en løsrivelse som tar form av en 

økende avstand mellom seg selv og ungdommen. De er også veldig opptatt av ungdommens 

forhold til jevnaldrende. 
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Hvis det er slik at foreldrene forsøker å bidra til ungdommens utvikling, så er det grunn til å 

tro at foreldrene prøver å få til noe, både med tanke på det man gjerne kaller løsrivelsen og 

ungdommens forhold til de jevnaldrende. Hva er det de forsøker å få til? 

 

Forhandlinger om nærhet og avstand 

Selv om foreldrene i vårt utvalg ikke forteller mye om konflikter, er de fleste tydelige på at 

de har merket en økende avstand mellom seg selv og ungdommen. Det er ungdommen som 

markerer denne avstanden. En måte å gjøre dette på, er ved å være i dårlig humør. Moren til 

en av guttene opplever for eksempel å få mer motstand enn tidligere når hun prøver å snakke 

med gutten sin. Han kan svare spydig når hun spør ham om noe. Han blir irritert, og synes 

hun er idiotisk og håpløs. Hun beskriver situasjoner hvor hun og sønnen fyker i tottene på 

hverandre. Andre foreldrene beskriver også situasjoner hvor sønnen eller datteren er hissig 

eller svarer dem på en lite hyggelig måte. Disse situasjonene blir ofte tolket som et uttrykk 

for at ungdommen er i tenårene og at hormonene herjer. 

 

Avstanden merkes også på intimiteten. Den er ikke den samme som tidligere. Kanskje har 

man hatt et barn som pleide å komme inn i foreldrenes seng om natta. Kanskje pleide barnet å 

sitte mye på fanget eller holde moren sin i hånden når de gikk ute sammen. Så er plutselig alt 

dette forandret. Det virker som foreldrene har vært forberedt på denne endringen. 

 

Alle foreldrene som vi har intervjuet, baserer seg på at ungdommens avstand til de voksne er 

noe man må regne med som en del av ungdomstiden. Derfor forsøker foreldrene først og 

fremst å tolerere avstanden. De aksepterer den og holder seg selv litt på avstand. Faren til en 

av jentene har for eksempel bestemt seg for å gi datteren litt space, som han kaller det. Han 

merker at datteren vil ha avstand på måten hun svarer ham på og på toneleiet hennes. Når hun 

attpåtil har fått menstruasjon og har begynt å sminke seg, skjønner han at hun er kommet inn 

i ungdomsfasen og at han må passe på å holde seg litt mer på avstand enn før. At datterens 

ungdomstid er preget av større avstand til ham som far, er noe denne faren forventer og 

aksepterer. Det er naturlig, synes han. 

 

Men hvis man tenker at avstanden til foreldrene er noe som er knyttet spesifikt til 

ungdomsfasen, så er det også nærliggende å tenke at den er noe midlertidig eller noe som 

ikke reflekterer hvordan barnet egentlig er. Så selv om foreldrene aksepterer avstanden, ser vi 

i våre intervjuer også eksempler på at man ser bort fra den og heller handler ut fra en 



 37 

forståelse av hvordan barnet innerst inne er. En av mødrene sier at gutten hennes egentlig er 

en kosegutt, men at han ikke lenger liker at hun koser med ham. Om morgenen når hun skal 

vekke ham, benytter hun likevel anledningen til å være litt nær sønnen: “Og så kan jeg jo 

stryke ham på armen eller foten eller noe, men han liker det ikke så godt. Han synes nok at 

jeg vil ha altfor mange klemmer. Og det vil jeg jo gjerne ha.” Når denne moren benytter 

vekkingen til å klappe litt på gutten sin, handler hun kanskje ut fra en forståelse av at han 

egentlig er en kosegutt, selv om han nå for tiden ikke ønsker så mye kos fra foreldrene fordi 

han er ungdom. 

 

På den ene siden er avstanden altså noe man må akseptere, samtidig kan det finnes 

situasjoner hvor man kan tillate seg å være litt nær hverandre likevel. I en annen familie 

benytter de leggetiden til å dyrke nærheten mellom foreldre og barn. Selv om begge barna i 

familien er begynt å bli store, synger de godnattsanger for dem hver kveld. Det er fast rutine 

at barna blir sunget for og klødd på ryggen før de skal sove: 

 

Vi synger for begge to og klør dem på ryggen. Etterpå kaster vi oss opp i senga og 

ligger og stryker på dem. Og så synger jeg «god natt min venn». Den går sånn: 

God natt min venn, gå til din seng og sov i fred. 

 

Barna hadde nok klart å sovne på egen hånd, og trenger strengt tatt ikke dette kveldsritualet. 

Men moren uttrykker at det er koselig å synge de gamle god-natt-sangene som hun husker at 

mormoren pleide å synge for henne. Kveldsstunden gir rom for en fysisk nærhet som ikke er 

til stede ellers. At denne moren får lov til å gjøre dette, blir for henne et tegn på at hun ikke 

egentlig er avvist av datteren sin, selv om datteren også har begynt å markere avstand til 

foreldrene. Nærheten mellom moren og datteren bekreftes hver kveld når hun skal legge seg. 

 

For å få dette til har denne moren imidlertid måttet justere opplegget noe. Hun har for 

eksempel utvidet god-natt-sang-repertoaret med en mer moderne sang som familien har en 

felles humoristisk referanse til. De spiller luftgitar og har det morsomt. Gjennom den 

uhøytidelige stemningen som moren lager, signaliserer hun at man kan tulle og at det ikke er 

så farlig å være litt barnslig. Dermed sier hun kanskje også at man ikke trenger å gjøre seg til 

noe større enn man er. Når datteren skal legge seg, får hun altså muligheten til å være litt liten 

igjen, uten at hun dermed må gjøre seg mye mindre enn hun er. Foreldrene opplever på sin 

side at de får kontakt med ungdommen og blir kanskje tryggere på den grunnleggende 

nærheten mellom dem, slik at de blir i bedre stand til å tåle den avstanden datteren også har 
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begynt å lage til dem. Avstanden kan tolereres så lenge de har tilgang til tegn på at relasjonen 

i bunnen er god og nær. 

 

Foreldrene aksepterer imidlertid ikke enhver form for avstand. For eksempel sier en far om 

døra til datterens rom: “Døra sto åpen før. Den er ofte lukket nå. (...) Men jeg går inn på 

rommet hennes uten å banke på. Og det kan jeg gjøre. Det er ikke noe sånn: du må banke på 

før du kommer inn.” Man kan tenke seg at denne faren, som i utgangspunktet var innstilt på å 

holde seg litt mer på avstand, ville stusset hvis datteren plutselig begynte å låse døra til 

rommet sitt. Kanskje ville han tolket det som et tegn på at hun hadde noe å skjule og at man 

ikke helt kunne stole på henne lenger. Det kan altså virke som at foreldrene ikke bare 

aksepterer avstanden, men også følger med på den. Avstanden må ikke gå på tilliten løs eller 

bli så stor at man blir bekymret. Blir avstanden for stor eller påfallende, kan den være et tegn 

på at det kan være noe galt. 

 

Avstanden til ungdommen gjør også at foreldrene generelt må være mer innstilt på å fange 

opp tegn på hvordan det går. Faren til en av guttene beskriver det slik:  

 

På grunn av at vi opplever at vi får så lite informasjon, er vi nok begge to litt vare 

for stemning og om vi kan se noe på ham. Vi tenker ofte sånn: Er alt greit? Har 

det skjedd noe i dag? Men det kan jo bare være at han er trøtt og sliten. Vi er 

uansett ganske oppmerksomme. 

 

Også endringer i oppførsel er noe som kan bli forstått som et tegn på noe. Under et intervju 

forteller en av fedrene om hvor flott det er at datteren har begynt å ta ansvar for leksene sine 

selv, og at det er behagelig for foreldrene at datteren nesten har sluttet å be om hjelp til 

leksene. Men så er det som om han plutselig kommer på at det kan være et tegn på noe:  

 

Jeg merker at det har skjedd noe, i og med at hun ikke spør mer. Vi får håpe at det 

betyr at hun kan alt. Men jeg har faktisk tenkt at jeg kanskje skal gå en tur opp dit 

og se litt til henne likevel. 

 

Det er ikke så enkelt for foreldrene å beskrive hva de ser etter eller hvordan de merker at det 

er noe. Man bare kjenner det på seg, merker det, skjønner at det er noe. Da det hadde blitt 

slutt mellom en av guttene og kjæresten, for eksempel, bare skjønte moren hans at det var 

noe: “Og så skjønte jeg at det var slutt. Jeg kunne merke det på ham fordi han var litt mer 

sånn …” Hun bare skjønte det fordi sønnen var litt annerledes. Moren lurte på om gutten 

hadde kjærlighetssorg, om det bare var humørsvingninger, eller om han bare var trøtt fordi 
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han trener så mye. Til slutt spurte hun, og han kunne bekrefte at det var slutt med kjæresten. 

Morens spørsmål gjorde at sønnen slapp å komme til foreldrene og si det selv, og han slapp å 

utdype noe mer om hva som hadde skjedd. Moren krevde ikke at sønnen skulle legge alle 

kortene på bordet, hun trengte ikke å få saken belyst fra alle sider. Hun ville bare få en 

bekreftelse på at hun hadde fanget opp noe, og at hennes fortolkning av dette var riktig. 

Denne morens håndtering av situasjonen er et eksempel på hvor på man kan være som 

forelder, samtidig som ungdommens behov for avstand blir ivaretatt. Moren plukker opp 

signaler, tolker og sjekker ut tolkningen sin uten å invadere. 

 

Bygge fellesskap og tillit 

Etter hvert som barna vokser til og avstanden blir større, blir foreldrene i større grad prisgitt 

det ungdommen selv velger å fortelle dem om sitt liv. Men det er ikke alltid ungdommene 

ønsker å dele så mye med foreldrene. 

 

Moren til Cato aksepterer denne økte avstanden, men er tilgjengelig og klar for å snakke hvis 

han skulle ønske det. Hun vil gjerne benytte seg av de mulighetene hun får til å være i 

kontakt med sønnen sin: 

 

Det er viktig å bruke de små vinduene. Hver gang det er et lite gløtt må du hoppe 

inn, selv om du gjør mange andre ting. Legge det vekk, gå inn og være der 

sammen med barnet ditt. Ofte varer det ikke mer enn noen få sekunder, men disse 

sekundene er verdifulle. 

 

Moren til Bea benytter en litt annen strategi. Hun forsøker selv å lage situasjoner hvor det er 

naturlig å prate litt. Rundt leggetid legger hun ofte til rette for dette. Da setter hun seg på 

sengekanten og ser om det er noe datteren vil fortelle: “La oss si: To til tre av syv dager så 

går jeg opp. Da kan det hende jeg setter meg på senga bare for å høre om det er noe som 

kommer.” 

 

Foreldrene til Didrik synes at sønnen er for dårlig til å fortelle om ting som skjer i livet hans. 

At han holder det meste for seg selv, er noe de har en viss forståelse for. Han er tross alt 

ungdom og dessuten ganske reservert av seg. Men samtidig ønsker de å vite hva som rører 

seg i ham, hva han gjør, og ikke minst hvordan han har det med ting:  

 

Jeg skulle ønske at han fortalte mer, ikke bare sånne praktiske ting eller hva han 

har gjort, men mer om hvordan han har hatt det. Har du opplevd noe som er bra? 
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Har det vært noe som er morsomt? Har du gjort noe gøy sammen med noen? Har 

det vært noe som var kleint? Jeg vil så gjerne få med meg litt mer om hvordan han 

har følt seg i løpet av en dag. Sånn som vi voksne kan sitte: I dag var jeg i et møte 

med en kunde som er helt forferdelig. Det var et slit og jeg ble i så dårlig humør. 

Det ønsker man jo å dele. Men han er ikke så flink til å dele. 

 

For Didriks far er det å kunne dele nærmest et kjennetegn ved det å være voksen. Derfor er 

det viktig for ham at sønnen blir flinkere til å dele etter hvert som han blir større. Av den 

grunn forsøker foreldrene etter beste evne å få ham til å fortelle. Ved middagsbordet bruker 

de en intervjumetodikk hvor de “tauer litt ut av han” hva han har opplevd i løpet av dagen. 

Også Andreas far opplever å måtte dra informasjon ut av datteren:  

 

Og det må jo dras litt mer ut nå. De er jo ikke åpne som bøker lenger. Det skjer 

mye i livet deres. Det er mange tanker. Og det er ikke alt som skal til mamma og 

pappa (ler). Informasjonen blir silt. Men det er klart det, at spør jeg så får jeg svar. 

Og jeg graver litt også. 

 

Det virker som at foreldrene er klar over at denne utspørringen ved middagsbordet har 

begrenset verdi med tanke på hvilken informasjon de klarer å hente ut av ungdommen. 

Kanskje er intervjuingen ved middagsbordet vel så mye en måte for de voksne å markere at 

de er interessert i ungdommen på. Dessuten kan utspørringen forstås som en markering av 

hva det er å leve sammen i en familie, og en forventning om at man skal dele noe om hvordan 

man har hatt det i løpet av dagen når man samles hjemme om ettermiddagen. For det å dele 

handler også om fellesskap. 

 

I Didriks familie blir husarbeidet en måte å bidra til fellesskapet på som er bedre tilpasset 

ham. Når han ikke vil fortelle så mye, er det viktig at han får andre muligheter til å vise at 

han er med i fellesskapet. Vi har allerede nevnt at han har fått ansvar for å gå tur med hunden 

om morgenen og å vaske badet i første etasje hver uke. Etter en del masing fra moren gjør 

han det, uten store protester: “Han gjør det ikke sånn helt av seg selv. Jeg må si: Nå må du 

gjøre det! Det er siste frist. Og da gjør han det.” For Didriks mor blir dette et viktig tegn på at 

han bidrar til fellesskapet. Det er faktisk så verdifullt at de i stor grad legger forholdene til 

rette for at Didrik skal kunne utføre disse oppgavene. Som vi allerede har sett, prioriterer de 

for eksempel at han skal gå tur med hunden om morgenen fremfor å pakke sitt eget gymtøy. 

Og de har sagt opp vaskehjelpen de tidligere hadde, slik at det skulle bli behov for Didriks 

innsats i hjemmet. Også i andre familier ser vi alternative måter ungdommen bidrar til 

fellesskapet på som ikke innebærer at de må fortelle så mye om seg selv. Cato disker av og til 
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opp med god mat, mens Andrea lar foreldrene være med på selfies og snaps. Moren til 

Andrea synes det er stas: “Vi får være med på snapper, og vi gjør teite ting sammen. Jeg 

synes det er morsomt. Vi får lov til å dumme oss ut sammen med dem.” Foreldrene til Andrea 

føler seg inkludert i datterens liv, de får være med, selv om det er mye hun ikke forteller. 

 

Foreldrene aksepterer altså til en viss grad at avstanden øker mellom dem selv og 

ungdommen. Det er noe de forventer av ungdom. Men samtidig innebærer ikke det at de bare 

lar ungdommen skli vekk fra dem, som om det ikke lenger var viktig at de var der for barnet 

sitt. Snarere forsøker de holde litt igjen og prøver å lage muligheter for nærhet. De er 

tilgjengelig hvis ungdommen vil snakke om noe og de oppmuntrer ungdommen til å dele fra 

livet sitt. De viser også interesse for det ungdommen driver med og setter stor pris på å bli 

inkludert. Når ungdommen ikke ønsker å dele så mye, ordner foreldrene det slik at de får 

anledning til å bidra med det de har å tilby i stedet. 

 

Å få til det sosiale med jevnaldrende – også en foreldreoppgave 

Foreldrene er også opptatt av ungdommens orientering i retning av de jevnaldrende. Dette er 

imidlertid ikke noe som inntrer først når barnet blir ungdom. Da vi i intervjuet kom inn på 

barnas oppvekst og overganger i livet, fremhevet mange at ungdommen har venner fra 

barnehagetiden. Om overgangene fra barnehage til barneskole og videre til ungdomsskolen, 

er de fleste mest opptatt av hvem barnet kom i klasse med, om de kjente noen i klassen fra 

før. Når foreldrene snakker om overgangen til barneskole og ungdomsskole, er det først og 

fremst forholdet til klassekameratene de trekker frem. 

 

I tillegg til rekrutteringsarenaene barnehage og skole, er det tydelig at barna har vært mye 

sammen med andre i forbindelse med organiserte fritidsaktiviteter. I intervjuene våre har vi 

også flere eksempler hvor foreldrene trekker frem at det var enkelt å begynne på 

ungdomsskolen, fordi ungdommen allerede kjente så mange av de andre fra fotball eller 

håndball. Det å delta i lagidrett ser ut til å kunne gi en bekjentskapskrets som strekker seg 

utover barneskoleklassen, og kan gjøre det lettere å bli kjent med den nye klassen når man 

begynner på ungdomsskolen. I alle fall er det slik i de områdene hvor våre familier bor. 

 

Det ville ikke vært så enkelt å begynne på ungdomsskolen hvis ungdommen ikke hadde fått 

til det sosiale. Et tydelig eksempel på denne bekymringen finner vi i intervjuene med en av 

guttenes foreldre. Både moren og faren er opptatt av at sønnen deres er lite sosial. I likhet 
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med andre foreldre, har de forsøkt å legge til rette for at han skal kunne være sosial. Han kan 

fylle kjelleretasjen med folk hvis han vil. Her er det både treningsapparater og 

bordtennisbord. Men selv om hele etasjen er lagt til rette for at sønnen skal kunne ta med seg 

venner hjem, så gjør han det sjelden. 

 

Samtidig som denne guttens far er bekymret for at sønnen er lite sosial, forsvarer han sønnens 

rett til å være den han er. Han sier at mennesker er forskjellige, og at ikke alle kan ta like stor 

plass sosialt. Selv er han en mer introvert type, og han tolker også sønnen sin til å være det. 

Derfor synes han det er litt provoserende at sønnen får tilbakemelding fra skolen om at han 

må bli mer frampå i timene. Det holder liksom ikke at han er flink faglig. Det kreves at han 

skal fremheve seg selv i klassen og være litt mer frempå. Dette er noe faren er uenig i, men 

han er samtidig glad for at sønnen nå forsøker å ta ordet oftere i timene. 

 

Faren er også opptatt av å framheve de situasjonene hvor sønnen er sosial, for eksempel på 

trening hvor han møter jevnaldrende flere ganger i uka. I tillegg er han sosial via internett. 

Når denne gutten sitter alene på TV-stua i andre etasje spiller han sammen med jevnaldrende 

som sitter i andre TV-stuer rundt omkring i nærmiljøet, eller i en annen del av verden. At 

spilling er en måte å være sosial på, er noe som flere foreldre trekker frem. Derfor er det 

heller ikke så enkelt å avgjøre hvor mye spilling som er passelig, for foreldrene ønsker ikke å 

begrense ungdommens sosiale liv. Et annet eksempel denne faren trekker frem, er fjellturene 

sønnen har vært på sammen med noen kamerater. Det å være alene på fjellet i ulike typer vær 

krever at ungdommene kan stille opp for hverandre. Dette har de vist at de klarer: 

 

Så kom kulingen med snø og regn og sludd rett i ansiktet. Og da stod de der, og 

han ene var så kald på hendene at han ikke klarte å pakke sekken sin. Og da 

måtte de to andre hjelpe ham. Det er jo gode opplevelser, det at de erfarer været, 

og at de kan hjelpe hverandre. 

 

Det er ikke alle 14-åringer som hadde klart seg så godt uten voksne på fjelltur. Andre ville 

kanskje kranglet, eller blitt redde. Gjennom denne fortellingen får faren vist at sønnen er en 

man kan stole på i slike sammenhenger. Han er fornuftig og kunnskapsrik, hjelpsom og til 

støtte for sine turkamerater. Så hvorfor er foreldrene likevel bekymret? 

 

Hvis vi ser nærmere på en av de andre guttene så ser vi at han er sosial på en annen måte enn 

den gutten vi akkurat omtalte. Også denne gutten spiller på nettet. Men han er også svært 



 43 

aktiv på sosiale medier og sender mye meldinger. Om kvelden etter han har lagt seg, kan 

foreldrene høre at det tikker inn meldinger på mobilen som ligger på kjøkkenet. Denne gutten 

lever et mer utstrakt sosialt liv. Han har nærmest en hel gjeng med folk han kan være 

sammen med. Gutten og vennene har dessuten begynt å “omgås både gutter og jenter”. Han 

var den første i klassen til å invitere til bursdagsfest hvor begge kjønn var invitert. Faren til 

denne gutten er veldig fornøyd med at han er så mye sammen med andre: 

 

Vi er jo heldige med at vi har en tenåring som har det så bra som han har det. 

Han er med i idrett, han har et godt sosialt nettverk, han har mange venner å 

være sammen med. Han kan godt sitte her en kveld. Han liker å være hjemme, 

men han har alltid folk å være sammen med hvis han vil det. Og han er mye 

sammen med andre folk.  

 

Denne guttens mor forteller at TV-stua hjemme hos dem kan være full av ungdommer både 

fredag og lørdag kveld. Ungdommene ser på TV sammen, spiller Playstation eller de bare 

tuller og herjer. Foreldrene holder seg nede i første etasje. Moren hans forteller at hun ikke 

legger seg før sønnens venner har gått hjem, for soverommet er i andre etasje ved siden av 

TV-stua. Derfor er det litt masete hvis det blir litt sent, men det er ikke noe stort problem, sier 

hun. Vanligvis går vennene til sønnen hjem i rimelig tid, og dessuten er hun glad for at 

sønnen er sosial og har mange venner. De er også glade for at sønnen tar med seg venner 

hjem, i stedet for å henge på senteret, eller andre steder hvor foreldrene ikke vil at han skal 

vanke. 

 

Foreldrene i begge disse familiene anstrenger seg for at ungdommen deres skal ha det bra 

sosialt. Det gjør de både ved å stille hjemmet sitt til rådighet for ungdommens venner og ved 

å avstå fra egne ønsker, for eksempel om å reise på hytta, slik at ungdommen kan være 

hjemme og treffe venner i helgene. Foreldrene til gutten med den fulle TV-stua er glade for at 

sønnen har så mange å være sammen med, mens foreldrene til gutten med den tomme 

kjelleretasjen er litt bekymret. Dette til tross for at begge guttene synes å være fornøyd med å 

ha det sånn som de har det. Kanskje er den ene guttens måte å være sosial på mer i samsvar 

med det man vanligvis tenker om ungdom. Det hører liksom til det å være ungdom at man er 

en del av en gjeng og orienterer seg i retning av vennene sine, i stedet for foreldrene. Kanskje 

er det en av grunnene til at foreldrene strekker seg såpass langt for å legge til rette for 

ungdommens sosiale liv.  
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De kjente farer: Sex, drugs, and rock'n roll 

Vi har sett at foreldrene forsøker å støtte ungdommene i deres løsrivelse. Det gjør de ved å 

respektere den avstanden som ungdommen lager til dem, samtidig som de kanskje holder litt 

igjen. Det er om å gjøre å lage muligheter for nærhet også. Vi har også sett at foreldrene 

fortsatt er veldig på, men litt på avstand. Det vil si, de passer på at ikke avstanden blir for stor 

og de blir vare for tegn på at det kan være noe galt. 

 

Når det gjelder det sosiale, er det tydelig at forholdet til de jevnaldrende oppfattes som så 

viktig at man kan bekymre seg hvis ungdommens sosiale liv ikke er slik som man gjerne 

skulle forventet av en ungdom. Foreldrene legger også mye til rette for at ungdommen skal 

kunne være mye sammen med jevnaldrende. Noe av denne tilretteleggingen kan nok forstås 

som en del av et forsøk på å holde oversikten og en viss kontroll over barnets liv en stund til. 

Våre ungdommer er ikke så gamle enda at de får lov til å være mye ute på egen hånd. Så 

lenge de fortsatt synes det er greit å samles i familiens loftstue, så skal de få lov til det. 

 

Hva er det foreldrene forventer eller frykter kan skje i den nærmeste fremtid, når 

ungdommene ikke vil være på loftstua lenger? Når vi stiller spørsmålet om hva de bekymrer 

seg for, nevner foreldrene ting som alkohol, narkotika og sex. Disse farene blir omtalt som 

noe fremtidig. Foreldrene forteller at ungdommen deres ikke er der enda, men at de er 

forberedt på at de vil kunne komme dit om ikke lenge:  

 

Det finnes egne hasjtaxier og egne sprittaxier. Og disse numrene da, de får visst 

ungdommene tak i sånn (knipser). Det er bare å sende melding, så kommer de, 

og ungdommene kjøper det de trenger. Vi har ikke opplevd det ennå, men det er 

kanskje bare et tidsspørsmål. Vi må følge med. 

 

Disse farene er altså fremtidige, og til en viss grad uunngåelige. Det er et tidsspørsmål før det 

skjer ett eller annet. Farer knyttet til alkohol, narkotika og sex oppfattes altså som noe de 

fleste ungdommer på et eller annet tidspunkt stifter bekjentskap med. Men samtidig fokuserer 

foreldrene på at disse farene også er noe de aller fleste ungdommer kommer i befatning med 

uten at det får alvorlige konsekvenser for livet deres fremover. Beas far slår for eksempel fast 

at datteren nok kommer til å gå på fylla en dag, men at det sikkert kommer til å gå bra: “Det 

har jo ungdom gjort i hundre år, de der festene har man jo overlevd, så jeg er ganske trygg på 

at det går bra.” Alkoholen finnes tilgjengelig, datteren hans kommer til å prøve det ut, og han 
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har stor tro på at det kommer til å gå bra med henne, slik det har gjort med både ham selv da 

han var ung, og de fleste andre ungdommer gjennom tidene. 

 

Ikke alle foreldrene er like rolige som denne faren. En av ungdommene i vårt utvalg har en 

søster som er et par-tre år eldre. Hun er mer ute på egen hånd på kveldstid enn søsteren, som 

tross alt bare er 14 år. Faren hennes forteller om en stor fest for ungdom som fant sted på 

Sognsvann i Oslo i tiden før våre intervjuer fant sted. I Dagbladet (NTB, 27. august 2016) 

kunne man lese at flere hundre videregående elever holdt fyllefest i skogen. Politiet 

rapporterte om mange fulle ungdommer som stakk til skogs da politiet prøvde å ta kontakt 

med dem. Det var også observert såkalte sprittaxier på parkeringsplassen. Faren vi intervjuet 

fortalte at han i forbindelse med denne festen ble bekymret for datteren sin. Han er redd for at 

hun skal kunne komme i en situasjon hvor hun ikke klarer å si nei. Særlig knytter han dette til 

sex og narkotika. Han frykter hun kan ødelegge mye for seg selv ved ikke å klare å si nei: 

“Jeg tenker på det å ikke tørre å si nei og stå i fare for å sverte seg selv for resten av 

ungdomstiden. Eller det å ødelegge resten av livet sitt på grunn av en dum avgjørelse.” 

 

Foreldrene er opptatt av å forberede ungdommene sine på de fremtidige farene de ser for seg. 

Foreldrene henviser både til “den store samtalen” og til løpende samtaler i hverdagslivet. 

Andreas mor har allerede snakket med henne om dette: “Ja, vi har jo hatt den samtalen der 

om alcohol, drugs and sex, de tingene der. Jeg skjønner at fristelsen er stor, men vi har hatt 

en samtale om at de må ringe hvis det er noe.” 

 

Å holde seg orientert, men overordnet alt: Sikre seg mulighet til å gi omsorg 

Her kommer Andreas mor inn på noe som går igjen i alle intervjuene. Det er en del av det å 

få lov til å bevege seg mer rundt på egen hånd, at det kan oppstå situasjoner hvor det bærer 

galt avsted. Mye av det foreldrene gjør, ser ut til å handle om å sikre seg muligheten til å gi 

omsorg til barnet sitt hvis det skulle være noe. 

 

For å kunne gi denne omsorgen, er foreldrene imidlertid avhengige av informasjon om 

hvordan ungdommen har det. De må vite noe om hva som foregår når de selv ikke er til 

stede. Dreier (2011) fremhever at foreldrene gjerne søker denne typen informasjon hos andre. 

De foreldrene vi har intervjuet, forteller også noe om hvordan de innhenter informasjon om 

ungdommen sin fra andre. Dette gjør de for eksempel ved å gjøre seg mottakelige for 

informasjon om eget barn som andre kan sitte på. Foreldrene til Didrik har radaren på for 
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signaler om at gutten deres ikke har det bra. Faren hans mener selv at sønnen har det som 

plommen i egget, og tilføyer at han “har ikke greid å finne noen signaler noe annet sted, eller 

fått noe fra noe sted, som tilsier noe annet.”  Han regner med at han ville hørt noe fra andre 

foreldre hvis de hadde sett at noe ikke var som det skulle. Beas mor beskriver noe lignende: 

“Jeg har så mange følere ute i nærmiljøet. Det er så mange her som kjenner henne som ville 

sagt ifra hvis de så ting.” 

 

Flere av de foreldrene vi har intervjuet, bor i et område hvor man vektlegger tilhørigheten til 

nærmiljøet. Noen beskriver hvordan barna løp mellom husene da de var små, at barna har 

venner helt tilbake til barnehagetiden, og at også foreldrene kjenner til hverandre fra 

barnehage- eller barneskoletiden. Noen foreldre har videreført mammagrupper og lignende, 

og møter andre foreldre relativt jevnlig. Også det å ha involvert seg i barna fritidsaktiviteter 

innebærer at man har bygget opp en viss kjennskap til de andre barnas foreldre. Når moren til 

Bea sier at hun har noen følere ute, forutsetter dette nettopp en tilhørighet til nærmiljøet, at 

hun kjenner til de andre foreldrene og har bygd opp et slags tillitsforhold til dem. 

 

Men når barna begynner på ungdomsskolen bytter de ofte skole, og da er det ikke 

nødvendigvis slik at alle foreldrene kjenner hverandre. Da gir for eksempel dugnadsgrupper 

muligheter til å bli kjent med de andre foreldrene. I forbindelse med at klassen hadde dugnad 

for å tjene penger til klassetur, gikk moren til Bea aktivt inn for å knytte kontakt med moren 

til en av guttene i klassen. Gjennom aktivitetene i dugnadsgruppen kunne Beas mor få 

anledning til å forsikre seg om at sammenkomstene i guttens kjellerstue foregikk i ordnede 

former. Moren til Beas klassekamerat fikk på sin side formidlet at hun pleier å ta seg noen 

turer ned for å sjekke hva ungdommene holdt på med. I tillegg til at de to mødrene ble litt 

bedre kjent, fikk de også vist hverandre at de begge er opptatt av hvordan ungdommene har 

det. De tar ansvar, ikke bare for sine egne barn, men også for andres. 

 

Foreldrene i vår studie forteller også om flere andre måter å innhente informasjon på. Moren 

til den ene gutten er for eksempel opptatt av å ha et åpent hjem hvor sønnens venner er 

velkomne. Hun kjenner ikke vennene hans godt, men de er innom familiens loftstue ofte. Hun 

føler hun har en anelse om hvem i gjengen som kommer til å være først ute med å smake 

alkohol eller få seg kjæreste på ordentlig. Hun registrerer at sønnen hennes ikke er blant de 

mest fremskredne, men har en anelse om hvem av guttens venner som kan dra utviklingen i 

bestemte retninger. Andre foreldre sikrer seg et innblikk i miljøet rundt barnet sitt ved å 
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engasjere seg i ungdommens fritidsaktiviteter. Faren til den ene jenta vet for eksempel hva 

som rører seg i idrettsmiljøet til datteren. Som trener har han mulighet til å ta pulsen på dette 

miljøet, og vet for eksempel hvem som er i konflikt med hvem for tiden. Han synes at dette 

gir nyttig kunnskap når han skal spørre datteren ut om ting. 

 

I følge Dreier (2011) lever ungdomsforeldre med en spenning mellom bekymring og tillit til 

ungdommen. Våre ungdomsforeldre ser ut til å ha tillit til at ungdommen klarer det jevne 

eller det som er innenfor det vanlige hverdagslivet. De frykter at ungdommen skal kunne 

komme i situasjoner som de ikke mestrer og hvor det for eksempel blir vanskelig å si nei. 

Men den sterkeste bekymringene er nok knyttet til det at de som foreldre ikke skulle få 

muligheten til å hjelpe ungdommen hvis det virkelig var noe. Derfor er de først og fremst 

opptatt av at ungdommen skal ha tillit til dem som foreldre. 

 

Det er nemlig slik at foreldrene forteller påfallende lite om hva de kan gjør for å kontrollere 

ungdommen eller på annen måte forhindre ungdommen i å gjøre noe galt. Det foreldrene 

gjennomgående er opptatt av, er å nå frem med budskapet om at ungdommene må snakke 

med noen hvis det skjer noe: “At han må snakke. Du må fortelle meg det, eller noen voksne, 

hvis det skjer noe med deg. Hvis noen er slemme eller et eller annet. Du må snakke. Du må 

fortelle det.” 

 

Det foreldre vet om ungdommenes liv kommer hovedsakelig fra ungdommen selv, og ikke 

fra andre kilder som overvåking eller kontroll. Det har også vært vist at det er den 

informasjonen som kommer fra barnet selv som henger tettest sammen med normbrytende 

atferd og politikontakt. (Stattin & Kerr 2000; Kerr, Stattin & Burk, 2010) Det vil si at jo mer 

ungdommen forteller til foreldrene sine om livet sitt, jo større mulighet har foreldrene til å 

påvirke barnets atferd i positiv retning. Hvis man ønsker å forhindre ungdommen fra å gjøre 

noe galt, er det altså ikke overvåking eller kontroll som er veien å gå, men det å holde 

informasjonskanalen mellom ungdommen og foreldrene åpen. Stattin & Kerr (2000) påpeker 

at det ennå ikke er kjent hva det er som får barn til å dele fra dagliglivet sitt med foreldrene, 

eller hva som kan forhindre dem fra å gjøre det. De antyder imidlertid at det kan hende at den 

viktigste monitoreringen og kontrolleringen foreldre kan gjøre, er den de kan rette mot seg 

selv. Foreldrene bør kanskje overvåke sin egen atferd og forsøke å kontrollere både det de 

gjør og det de sier for at ikke barnet skal slutte å være åpent og kommunikativt (Stattin & 

Kerr, 2000). Denne vendingen mot seg selv er nettopp det vi ser i våre intervjuer. Foreldrene 
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ønsker at ungdommen skal kunne be dem om hjelp når det trengs. For å få dette til, forsøker 

de å vise at ungdommen kan ha tillit til dem som foreldre. En mor har for eksempel planen 

klar for hvordan hun skal reagere den dagen hun merker at sønnen har drukket alkohol: 

 

Ja, planen er å telle til 10 og ikke bli sint. Ta det rolig. Noen ganger tror jeg det 

kan være lurt å late som om man ikke har sett noe. For jeg tenker at hvis vi har en 

sønn som klarer å ha det hyggelig og drikke en eller to flasker øl og ha kontroll, så 

er jo ikke det så problematisk. Det er verre hvis man han mister kontrollen helt og 

blir liggende og sove i snøen i 20 kuldegrader. Det er jo det man ikke vil ha. 

 

Denne moren vil prøve å ikke bli sint når mindre alvorlige hendelser inntreffer, for da kan det 

hende sønnen ikke tør å komme hjem hvis han har gjort noe skikkelig galt. Det gjelder å ikke 

overreagere, men heller bruke situasjonen til å styrke motivasjonen til å komme til foreldrene 

når det virkelig trengs. 

 

Foreldrene prøver så godt de kan å formidle til ungdommen at det ikke er farlig å komme til 

dem hvis det oppstår vanskeligheter. Ungdommen skal kunne stole på at de kan komme til 

foreldrene med hva som helst. En far sier: 

 

Det handler jo mest om at man bruker hodet. Og ikke minst at man stoler på 

mamma og pappa. Uansett hva det er for noe så må de ringe, si ifra, spørre. Vi blir 

ikke sure eller sinte. Dette har vi vært med på før. Det er lov å dumme seg ut. Alle 

gjør det.  

 

En mor sier: 

 

Det vi prøver å legge grunnen for nå, er at han skal kunne tørre å ringe oss og be 

om hjelp hvis det er noe. Selv om han har gjort noe dumt så kommer vi ikke til å 

bli sinte. 

 

Mantraet er at det er viktig å ringe, slik at foreldrene kan komme og hente hvis det er noe:  

 

Vi prøver å si at hvis ting skjer så er det bedre å si det tidlig enn sent. Ikke gå å 

tenke på ting. Hvis du er oppi situasjoner hvor du ikke har kontroll så må du ringe. 

Vi henter og vi er der. 

 

Det våre intervjuer tydelig viser, er hvor hardt foreldrene jobber for å opprettholde et godt 

nok forhold til ungdommen sin, slik at ungdommen blir i stand til å dele noe om hvordan de 

har det og be om hjelp hvis de trenger det. Dette arbeidet krever mange forskjellige strategier, 

som å spørre ungdommen ut om ting, være tilgjengelig for samtale, og formidle viktigheten 

av å si fra. Til og med det å ha en uhøytidelig stemning i heimen kan forstås som et forsøk på 
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å sikre muligheten til å få være der for barnet sitt. For Andreas foreldre er det også viktig at 

hun ikke skal være flau over seg selv og ting hun har gjort. Å være flau øker faren for at hun 

ikke tør å komme til dem for å fortelle om dumme ting hun har gjort, eller ringe dem og be 

om hjelp når det har skjedd noe. En strategi for å oppnå dette er å ha en god stemning 

hjemme og at man viser at man ikke tar seg selv for seriøst. Faren til Andrea forteller om 

avslutningen av barneskolen og at denne ble markert ved at foreldrene i hemmelighet lagde et 

slags musical-show som de fremførte for elevene: “Vi dummet oss skikkelig ut foran alle 

elevene”, sier faren hennes. “Slik at de skjønte at dette ikke er noe farlig.” 

 

Det gjelder å ikke være redd for å dumme seg ut, både når man skal begynne på 

ungdomsskolen, men også i forholdet til foreldrene. Det er bare å fortelle, uansett hva det er. 

Ungdommene skal kunne stole på at foreldrene tåler å høre det. Slik foreldrene beskriver det, 

er de ikke først og fremst opptatt av det er de som skal kunne stole på at ungdommen ikke 

finner på noe tull ute. Snarere er det ungdommen som skal kunne stole på at de som foreldre 

takler det hvis noe skjer. 
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Konklusjon 

 

Det finnes en mammablogg ingen skriver, hevder Guro Hoftun Gjestad i sin VG-kommentar 

“Kjære storbarnsforeldre” fra 2014. Det finnes en foreldrerolle som sjelden drøftes: “Den 

viktige, vanskelige, offentlige samtalen om storbarnsforeldrene og tiden der navlestrengen 

strekkes som en morken løpestreng, er stille.” (Gjestad, 2014) Denne oppgaven er et forsøk 

på å tydeliggjøre hvordan foreldreskap for ungdom utøves nå for tiden. 

 

For å utforske hverdagslivet i en gruppe familier med store barn, nærmere bestemt 14-

åringer, valgte vi å benytte oss av livsformsintervjuet. Dette ga oss et empirisk materiale med 

fyldige beskrivelser av hverdagslivets praksiser i disse storbarnsfamiliene, og foreldrenes 

refleksjoner knyttet til det som foregikk. 

  

Foreldres omsorg for barn har et dobbelt siktemål. Barna skal på den ene siden både tas vare 

på fra dag til dag og leve et liv som er på høyde med det livet som andre lever for tida, og 

samtidig utforme hverdagen slik at barna etter hvert blir i stand til å overta selv. Intervjuene 

ga også innblikk i denne dobbeltheten. Selv om intervjuet fokuserer på dagen i går, er mye av 

det foreldrene forteller rettet mot ungdommens framtid. Slik gir intervjuet tilgang til hvordan 

foreldrene forholder seg til en annen tidsakse i tillegg til hverdagens eller døgnets. 

 

I vår utforsking av foreldreskapet til de store barna la vi til grunn en kulturpsykologisk 

forståelse av utvikling. Vi fokuserte på foreldrenes intensjoner, dvs. hva de prøvde å få til i 

foreldreskapsutøvelsen, og hvordan denne var forankret i en større sosial sammenheng. I 

analysene av materialet var vi nysgjerrige på hva vi ville finne hvis vi brukte den samme 

modellen som Haavind utviklet for å forstå småbarnsforeldre, i vår utforsking av foreldreskap 

for ungdom. I denne konklusjonen skal vi si kort hva denne tilnærmingen har gitt, og peke på 

noen implikasjoner og anvendelsesområder. 

 

For det første ga tilnærmingen et bilde av foreldrenes omfattende innsats overfor 

ungdommene sine. Selv om ungdommene kan mye mer enn da de var små, får de fortsatt 

mye hjelp til å bevege seg gjennom døgnet på en måte som foreldrene synes er god nok. Som 

med de yngre barna, er søvn og mat viktige stikkord her. Foreldrene strukturerer dagen ved å 

vekke ungdommene og passe på at de legger seg om kvelden, og ved å organisere måltidene. 

Noen ungdommer får hjelp til å gjøre, sette i gang eller planlegge skolearbeidet, og det legges 
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til rette for at ungdommen skal kunne øve seg på ferdigheter som ennå ikke mestres fullt ut. 

Vi har beskrevet det foreldrene gjør når de hjelper ungdommene med stort og smått, som at 

de er med på å dytte ungdommen slik at de får beveget seg gjennom døgnet. Samtidig er det 

slik at foreldrene ønsker at ungdommen etter hvert skal bli i stand til å drive seg selv gjennom 

døgnet. Haavinds (1987) to første utviklingskriterier blir aktualisert her. Foreldrene jobber 

fremdeles mot at gjensidigheten i utvekslingen mellom dem selv og barnet skal bli større. De 

er også opptatt av at barnet skal få et utvidet ansvar for egne handlingers konsekvenser. 

Foreldrenes innsats i hverdagen er både et bidrag til ungdommens bevegelse gjennom dagen 

og til ungdommens bevegelse i retning av å kunne overta sin egen livsførsel og ta ansvar for 

eget hverdagsliv. Foreldrene må derfor hele tiden avveie og finne balansen mellom det å 

hjelpe slik at hverdagslivet blir godt nok her og nå, og la ungdommen gjøre ting selv, også 

om det på kort sikt kan fremstå som litt mangelfullt.  

 

Vi utdypet også den opprinnelige analysemodellen til Haavind slik at den kunne fokusere 

enda sterkere på tilgangen til tegn og fortolkningen av dem. Denne justeringen ble viktig 

fordi foreldrene til de store barna er avhengige av å tolke tegn for å danne seg en mening om 

hvordan det går med dem. Ved å fokusere på foreldrenes bruk av tegn og fortolkninger, ble 

det tydeligere for oss hvor på foreldrene er. De foreldrene vi intervjuet, fulgte med og la 

merke til små endringer i ungdommens atferd, og undret seg, fortolket og forsøkte å forklare 

disse endringene for å kunne vurdere hvordan det går med ungdommen. Det å inkludere tegn 

og fortolkning av tegn i analysemodellen gjorde det også mulig å tematisere farer fra en 

annen synsvinkel. I stedet for å ta utgangspunkt i vanlige bekymringer man tenker seg at 

foreldre har, var analysemodellen en hjelp til å fange opp tegn på helt andre farer. Dermed 

ble det tydelig at selv om foreldrene bekymrer seg for farer forbundet med alkohol, narkotika 

og sex, så har de også andre bekymringer. De er redd for at ungdommen skal kunne bli en 

som ikke er motivert nok, eller som underpresterer. Og de frykter at ungdommen ikke skal få 

til det sosiale. 

 

I seg selv er dette viktige resultater. Innenfor en løsrivelsesdiskurs vil oppfatningen om at 

ungdommen nærmest klarer seg selv kanskje være nærliggende for både foreldre og fagfolk. I 

lys av utviklingspsykologiens idé om ungdommens løsrivelse, kan det være vanskeligere å få 

øye på eksempler på at ungdom blir for mye overlatt til seg selv eller ikke får nok oppfølging. 

Vi har sett at avgjørelser om hvor mye oppfølging en ungdom trenger, er noe foreldrene tar 

fortløpende, med utgangspunkt i det de vet om ungdommen sin. Dette krever i seg selv at 
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man er tett på og følger med. I forlengelse av dette hadde det vært interessant å undersøke 

dagliglivet i familier hvor ungdommen sliter. Hvordan forhandles det om nærhet og avstand i 

disse familiene? 

 

For det andre kom det fram at foreldrene foretar stadige avveininger om hvor mye de skal 

gjøre for barna sine. Dette kan også kaste lys over variasjoner i hvor mye hjelp den enkelte 

ungdommen får. I én familie vi intervjuet, for eksempel, er det viktig for de voksne at barna 

lærer seg å smøre frokost og matpakke selv. Det legges inn mye innsats på å lære dem 

hvordan man gjør det og ikke minst lære dem hvordan en god og sunn matpakke settes 

sammen. Men på kvelden, når ungdommen er trøtt og har vært på trening, lager moren ofte et 

par brødskiver til datteren for å få i henne mat. Dette er et enkelt eksempel på at foreldre gjør 

forskjellige ting i forskjellige situasjoner, alt etter hvordan de forstår ungdommen sin og hva 

de ønsker å oppnå med det de gjør. 

 

I lys av en mer læringspsykologisk tilnærming, ville en slik variasjon muligens fremtre som 

en inkonsistens i barneoppdragelsen, når den egentlig skyldes at foreldrene har forskjellige 

grunner til å gjøre som de gjør i forskjellige situasjoner. Men det kan hende at det i de fleste 

familier fungerer fint at foreldrene gjør forskjellige ting alt etter som. Når fagfolk skal gi råd 

og veiledning til familier er dette noe å ta med i betraktning når man vurderer å innføre 

opplegg som har som formål å endre foreldrenes atferd ut fra noen prinsipper om konsistens. 

Er det noe som går tapt om målsetningen blir at foreldrene skal gjøre det samme i situasjoner 

som ligner hverandre? Hvordan vurderer man hvor like de forskjellige situasjonene er? Hva 

forteller dette om mulighetsbetingelsene for å kunne gi omsorg til ungdom på institusjon, 

hvor man gjerne legger vekt på at alle ansatte skal gjøre det samme og forholde seg likt til de 

forskjellige beboerne? 

 

For det tredje har tilnærmingen gjort det tydelig hvordan foreldrene forsøker å få 

ungdommen til å inngå i en mer omfattende funksjonell sammenheng (Haavind, 1987). Dette 

gjør de for eksempel ved å få dem til å bidra i det praktiske. De forsøker også å styrke 

ungdommens motivasjon ved at de forsøker å vekke forestillinger om fremtiden hos 

ungdommen, eller bygge opp prospektive narrativer (Jansen & Andenæs, 2013) med et 

innhold som kan bidra til å gi ungdommen et driv. Vi oppfatter foreldrenes ønske om å styrke 

dette drivet som noe annet enn et press. Drivet er et bilde på en indre kraft som trekker 

ungdommen fremover, ved å gjøre innsatsen i dag meningsfull. Slik arbeider foreldrene for å 
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utvide barnets motivasjon til handling (Haavind, 1987). Men vi har også sett at det i noen 

tilfeller er nødvendig med et visst press, som når foreldrene ser at ungdommen ikke har dette 

drivet, og karakterene går ned. Også her blir det en avveining foreldrene må gjøre. Hvor mye 

driv har ungdommen, og er det behov for et lite press? Det hadde vært interessant å se 

nærmere på hvordan disse avveiningene foregår, både hos foreldre som har ungdom som ikke 

vil gå på skolen, og hos foreldrene til de “flinke” ungdommene. Kan forsøket på å etablere et 

driv forvandles til et utålelig press for noen? Hvordan skjer i så fall dette? 

 

For det fjerde ble det tydelig at foreldrene tenker at ungdommens gradvise overtakelse av 

egen livsførsel må legges til rette for ved hjelp av andre virkemidler enn at de som foreldre 

trekker seg unna. Løsrivelsesdiskursen er noe foreldrene kjenner til og til dels innretter seg 

etter. Men det gjør de ikke ved å sitte stille og bare la ungdommene løsrive seg. Foreldrene 

overlater ikke ungdommene til seg selv, men bedriver stillasbygging og legger til rette for at 

ungdommene kan overta ansvaret selv etter hvert som de blir klare for det. Foreldrene er også 

opptatt av å ikke gi slipp på ungdommene for tidlig. Da risikerer de at avstanden blir for stor, 

at de mister oversikten og avskjærer seg fra muligheten til å være en støtte for ungdommen 

når det trengs. Dessuten er de foreldrene vi har intervjuet opptatt av at ungdommen skal 

fungere sammen med andre og være del av et fellesskap, ikke minst i familien. Det er ikke 

noe mål at de skal bli løsrevne, frittsvevende individer. De skal ta mer ansvar for sin egen 

livsførsel, på en måte som også peker i retning av deltakelse i et sosialt fellesskap. 

 

Det er viktig å framheve at de beskrivelsene vi her har gitt, er basert på intervjuer med 

foreldre i et bestemt utvalg familier, og at vi ikke uten videre kan generalisere resultatene fra 

vår undersøkelse til å gjelde for storbarnsfamilier generelt. De foreldrene vi har intervjuet har 

alle barn på 14 år, altså barn som er i starten av ungdomsårene. Det kan godt hende at 

resultatene ville sett noe annerledes ut hvis vi intervjuet foreldre med barn lenger opp i 

ungdomsårene. Familiene tilhører alle den øvre middelklasse, er hvite nordmenn og er bosatt 

i en bestemt type nabolag med mange rekkehus og eneboliger. Vi har fått inntrykk av at det 

er et nabolag hvor familier er blitt boende blant annet fordi de har opplevd det som et godt 

sted å bo med barn. De har soknet til omtrent de samme barnehagene, skolene og 

idrettslagene, og dermed har det ligget til rette for langvarige relasjoner, både mellom barn og 

voksne. Det virker også som om de fleste er ganske fornøyde med det livet de kan tilby sine 

barn, noe som kan tyde på at de opplever at de lever opp til kulturens krav til foreldreskap og 

familieliv nå for tida.. Det er viktig at den videre forskningen utvider utvalget og inkluderer 
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et større mangfold av familier, slik at man får frem variasjonen i hvordan foreldreskapet for 

ungdom blir praktisert i dagens Norge. 

 

I den videre forskningen vil det også være interessant å se på hvordan foreldreskapet 

praktiseres i familier hvor foreldrene eller ungdommene møter forskjellige typer utfordringer. 

Hvordan praktiseres foreldreskapet i familier der foreldrene ikke lenger bor sammen, men 

utøver sitt foreldreskap fra hvert sitt hjem? Kanskje forsøker foreldrene i disse familiene å 

gjøre mye av det samme som de foreldrene vi har snakket med, men under andre betingelser. 

Og hvordan er det å være foreldre til ungdom hvis man har fanget opp “løsrivelsesdiskursen” 

og “bekymringsdiskursen”, men verken har de samme ressursene og heller ikke kjenner til 

hvordan det blir praktisert i andre familier? Dette kan være tilfellet i familier der foreldrene 

har innvandrerbakgrunn, men også andre familier der foreldre har mindre tilgang til 

fellesskap med andre foreldre. De perspektivene og fremgangsmåtene vi har utviklet og tatt i 

bruk i denne oppgaven, vil være en hjelp i det videre arbeidet med både å stille slike viktige 

spørsmål, og styrke kunnskapsgrunnlaget på dette området, til nytte både for de som lever 

dette livet, og de profesjonene som skal prøve å hjelpe familier som strever med å få til et OK 

liv for seg og de store barna sine. 
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Vedlegg B 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Storbarnsforeldre 
– et forskningsprosjekt ved Psykologisk institutt, UiO 

 

Kjære storbarnsforeldre   

 

Forskningsprosjektet Storbarnsforeldre inviterer dere til å være med på en undersøkelse om 

hvordan det er å være foreldre til store barn, nærmere bestemt til barn som er i ferd med å bli 

ungdom. Mange samtaler om ungdom er preget av bekymringer, men vi hører lite om det 

konkrete hverdagslivet i familier med ungdom. Mens det skrives og snakkes mye om hvordan 

det er å være foreldre til småbarn, er det sjeldnere vi hører noe om hvordan det er å være 

foreldre til større barn og ungdom. Også i forskning om foreldreskap har denne fasen fått lite 

oppmerksomhet. Dette er utgangpunktet for vårt prosjekt. Vi vil gjerne utforske hva det å 

være foreldre til større barn handler om, nå for tida; hvordan livet med de større barna ser ut, 

og hvordan foreldre selv tenker om det de holder på med.  

 

Vi har valgt ut foreldre til barn som har gått ett år på ungdomsskolen, og som sokner til en 

skole – eller bor i et nabolag – som rommer mye av den variasjonen som preger et moderne, 

norsk storbymiljø i dag. Vi tenker at vi som fagfolk har mye å lære av dere som er midt i 

dette livet, og som kjenner barna deres både «på langs», dvs. gjennom alle de årene dere har 

levd sammen, og «på tvers»; dvs gjennom de forskjellige anledninger som døgnet og uka og 

året byr på.  

 

Hva innebærer det å delta?  

Vi ønsker å intervjue begge foreldrene i de familiene som er med i undersøkelsen. 

Intervjuene vil foregå hjemme hos dere, eller på et annet sted hvis det er mer praktisk. 

Intervjuene vil vare mellom en og to timer, og er lagt opp som en samtale om hverdagslivet 

slik det leves fra morgen til kveld. Vi vil gjerne snakke med dere hver for seg, siden foreldre 

lever hver sine liv, gjør forskjellige ting med barna sine, og dermed har litt forskjellige 

erfaringer og refleksjoner å fortelle om. Intervjuformen er brukt i mange andre undersøkelser; 

både med barn og foreldre som strever med tilværelsen, og slik som dere som er valgt ut for å 

gi oss innblikk i varianter av det ganske vanlige. Vi er ikke på jakt etter det som er spesielt 

problematisk, men tenker samtidig at «vanlige familieliv» også byr på utfordringer, men som 

man stort sett finner mer eller mindre gode løsninger på.  

 

Anonymitet, taushetsplikt og samtykke 

Deltakelsen i undersøkelsen er frivillig. Selv om man har sagt ja, er det mulig å ombestemme 

seg når som helst, uten å oppgi noen grunn. Opplysningene som samles inn i intervjuene er 

konfidensielle. Vi vil gjerne ta opp intervjuene på bånd, dersom det er greit for dere. Når 

intervjuene er gjennomført, vil opptakene bli lagret i elektronisk from på Psykologisk 

institutt. Listen med navn og adresser vil oppbevares atskilt fra intervjuene, slik at ingen 

andre enn forskerne kan finne ut hvem som er intervjuet. Dersom vi ikke har avtalt noe annet 

med den enkelte, vil vi slette listen med navn og adresser innen utgangen av 2019. I tillegg 

vil vi gjøre det slik at ingen kan kjenne igjen de som har deltatt når vi skal skrive om 

resultatene fra undersøkelsen. 

 

 

 



 61 

Hvem står bak prosjektet? 

Vi som står bak denne undersøkelsen er forskere som er ansatt på Psykologisk institutt, 

Universitetet i Oslo (førsteamanuensis Mona Iren Hauge, førsteamanuensis Anne Jansen og 

professor Agnes Andenæs), og viderekomne studenter på profesjonsstudiet i psykologi på 

samme institutt. Prosjektet er godkjent av personvernombudet for forskning, ved Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste. 

 

Nytten av undersøkelsen 

Undersøkelsen vil bidra med kunnskap om hvordan det moderne livet med store barn og 

ungdom ser ut. Et slikt kunnskapsgrunnlag gir bedre utgangspunkt for politikkutforming, for 

generell informasjon og veiledning, og for utforming av tiltak som kan støtte foreldre og barn 

som strever med å skape seg et liv som de selv og omgivelsene kan se på som «godt nok».  

 

Dersom dere har spørsmål kan dere kontakte: 

Mona Iren Hauge  tlf  e-post 

Anne Jansen   tlf  e-post 

Agnes Andenæs  90183617 agnes.andenas@psykologi.uio.no 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Agnes Andenæs 

prosjektleder 
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Samtykkeerklæring for foreldre 
 

 

 

Jeg samtykker med dette i (sett kryss) 

 

 

- At forskere ved PSI kan kontakte meg angående forskningsprosjektet 

Storbarnforeldreskap. 

 

 

 

 

 

Dato ….   Underskrift ……………………………. 

 

 

 

 

    Kontaktinformasjon: 

 

 

Navn: ……………………………………………………………………. 

 

Telefonnummer: ………………………………………………………… 

 

E-post: ……………………………………………………………………. 
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