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FORORD 
I arbeidet med denne oppgaven har jeg vært helt avhengig av samtaler med noen flotte 

mennesker i perioden fra høsten 2019 til våren 2020. Takk til min dyktige veileder Eirinn 

Larsen som har gitt uvurderlige råd og oppmuntrende ord gjennom det siste året. Jeg vil 

også rette en stor takk til de ti mennene som muliggjorde oppgaven ved å stille til intervjuer 

med godt humør, spennende fortellinger og tålmodighet. 

Karl Helge Børset juni 2020. 
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SAMMENDRAG 

Denne oppgaven handler om vår tids farskap. Jeg ønsket å finne ut om fedres egne 

fortellinger skilte seg fra forestillingene om farskapet som ble fremmet ovenfra av stat og 

samfunn. Jeg har tatt utgangspunkt i fortellinger om farskapet i politiske dokumenter og 

farskapslitteratur fra ca. 1970 til 2000 og kvalitative intervjuer med menn som ble fedre 

etter 1987. 

 Kapittel to tar for seg kulturelle forestillingene om farskapet fra 70-tallet og 

fremover. I de politiske dokumentene bygges fedrene gradvis opp som omsorgspersoner, 

men forsørgerrollen er fortsatt del av den underliggende forestillingen. Farskapslitteraturen 

tok omsorgsrollen for fullt etablerte og var mer opptatt av å fremme en handlende far som 

var likestilt med mor i foreldreskapets praktiske oppgaver. 

 I intervjuene var fedrene var opptatt av å vise at de var sammen med barna på 

barnas premisser, slik kunne de vise avstand til husmorsgenerasjonens farskapsideal. Det 

temaet fedrene fant lettest å snakke om var hverdagslige praktiske oppgaver. Det var et 

ukontroversielt tema som kunne være en inngang til dypere forestillinger. Fedrene så også 

ut til å ha en forestilling om at organisering av familielivet var avhengig av morens livsvalg og 

ønsker. Det kan ha vist seg å være lettere å få «vellykkede» fedre til å stille til intervju, basert 

på hvordan utvalget var sammensatt. 

 Samlet viser intervjuene og de skriftlige kildene at fedrene klart identifiserte seg med 

normene for et tilstedeværende farskap. Selv om praksisen varierte, så ga flere uttrykk for at 

samfunnets forestillinger var mer tradisjonelle enn deres egne, enn at de måtte tilpasse seg 

nye idealer. 

 Til slutt argumenteres det i epilogen for at farskapets historie kan egne seg godt i 

historieundervisningen som et avsluttende arbeid for VG3 elever myntet på å lære å lese 

historisk dokumenter og søke i digitale arkiver, samt å lære kritisk tenkning og etisk 

bevissthet. Farskapets historie fungerer som en inngang til arbeid med dokumenter og 

farskapslitteratur.  

 

 



4 
 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
Forord .............................................................................................................................................................. 2 

Sammendrag ................................................................................................................................................... 3 

innholdsfortegnelse ........................................................................................................................................ 4 

kapittel 1: innledning....................................................................................................................................... 5 

Tema ............................................................................................................................................................ 5 

Fortellinger om farskap ............................................................................................................................... 5 

Teori ............................................................................................................................................................ 9 

Problemstilling........................................................................................................................................... 10 

Metode og kilder ....................................................................................................................................... 10 

kapittel 2: dominerende forestillinger om farskap ....................................................................................... 12 

70-tallet kommer med nye ideer og problemstillinger om farskap .......................................................... 13 

Stillstand i tiltak, 80-tallets farsrollepause ................................................................................................ 16 

90-tallets Far får selvstendig rolle i offentlige dokumenter ...................................................................... 21 

Farskapslitteraturen fulgte på ................................................................................................................... 23 

Forestillingen om far som omsorgsperson ................................................................................................ 27 

Kapittel 3: Fortellinger fra vår tids fedre ....................................................................................................... 27 

Generasjonsrefleksjon ............................................................................................................................... 28 

En praktisk inngang til farskapet ............................................................................................................... 32 

Fedres forståelse av sin posisjon i familien ............................................................................................... 36 

Delkonklusjon ............................................................................................................................................ 44 

kapittel 4: konklusjon .................................................................................................................................... 45 

Epilog ............................................................................................................................................................. 46 

Grunnleggende ferdigheter og bruk av ulike kildetyper ........................................................................... 46 

Kildene som inngang til å studere norsk farskapshistorie ......................................................................... 50 

Fremme elevenes motivasjon til å utforske fortiden ................................................................................ 53 

Litteratur og kilder......................................................................................................................................... 54 

Intervjuer ................................................................................................................................................... 54 

Offentlige dokumenter .............................................................................................................................. 54 

Litteratur ................................................................................................................................................... 56 

Artikler på internett .................................................................................................................................. 57 

 



5 
 

KAPITTEL 1: INNLEDNING 

Tema 

Mot slutten av det tjuende århundre skal farskapet ha gjennomgått store endringer. Nye 

forventninger og lover fra samfunnet og mødre ga klar beskjed, mennene måtte bidra som 

mer enn forsørgere for familien. Satt på spissen skulle menn bli fedre igjen. De skulle ta sin 

del av omsorg for barna, men forestillinger om forsørgerrollen hang ofte igjen. Hva slags 

praktiske fremstillinger trakk fedre frem innenfor denne dobbeltheten? Hva slags fortellinger 

vil menn ha om det å bli fedre på 90- og 2000-tallet? Men forventninger betydde ikke 

nødvendigvis resultater og fedrenes fortellinger kan vise seg å problematisere hvordan vi 

forklarer mennenes rolleutføring.  

Ambisjonen med dette prosjektet er å undersøke fortellingene fedrene selv dannet 

seg om rollen de skulle fylle. Farskap er en ny tematikk innenfor historiefaget, selv om 

farskap alltid har vært en del av menneskers liv. Gjennom kjønnshistorien har det i løpet av 

de siste 30 årene blitt et tema for forskning og svært ulike kildetyper og fremstillinger. 

Utvalget av forskningen viser begrensninger på kunnskap vi har om fedres egne 

forestillinger, spesielt fra 80-tallet og fremover. En større fortelling om farskapet basert på 

forskningen kan gi innsikt i hva slags forestillinger som har dominert tidligere. 

Fortellinger om farskap 

Maskulinitetshistorie er et nytt felt både i norsk og internasjonal sammenheng, og 

farskapets historie er tett knyttet opp mot dette feltet. På 1990-tallet begynte det å dukke 

opp forskning innenfor feltet. Det var en bevegelse fra kjønnshistorie, til 

maskulinitetshistorie og over til farskapets historie. Forskning innenfor farskapets historie 

dekker så langt perioder fra midten av 1800-tallet frem til årtusenskiftet. En forsker foreslår 

en periodisk tredeling av disse årene. 

I del en av Jørgen Lorentzens Fra farskapets historie i Norge dekkes en lignende 

periode i norsk kontekst.1 Lorentzens forsøk på å skrive et større historisk verk om farskapet 

utvikling gjennom nærmere 150 år er ganske unikt. Kildeutvalget reflekterer dette, med bruk 

av både normative foreldrebøker, litterære verk og personlige brev. Årene 1850 til 1927 var 

                                                             
1 Lorentzen, farskapets historie (Oslo: universitetsforlaget, 2012). 
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hans første periode. John Tosh utforsker farskapet, og maskulinitet generelt, i det engelske 

borgerskapet på 1800-tallet.  

Mannlighet i hjemmet ble utforskes av Tosh ved hjelp av dagbøker og brevvekslinger. 

Det var borgerlige familier i viktorianske England som ble representert i forskningen. Det 

viste seg at fedrene kunne ta interesse i oppdragelsen av barna sine, spesielt utdanning og 

moralsk karakter var farens ansvar.2 Men fedrene hadde ikke noe trygt forhold til barna, de 

fryktet hva intimitet med barna kunne lede til av tapt maskulinitet for han og barna.3 Åpen 

kjærlighet var tydeligvis vanskelig for familiens overhode i en tid der morskapet ble løftet 

opp. 

Tosh mente at Borgerskapets fedre i viktoriansk tid var mer variert enn antatt, men at 

samhandling mellom far og barn skjedde på fars betingelser selv for de mest hengivne 

fedrene.4 Sagt med et språk fedrene jeg intervjuet brukte, så skjedde alt på fars premisser. 

Skille mellom den ytre sfæren for faren og hjemmet for moren fantes ikke, fedrene skulle 

også ta avgjørelser om hvordan hjemmet så ut. Lorentzen var enig i at dette skillet var 

begrenset.5 Mot 1870 og 1880 beskrives norske fedre som tilstedeværende og åpne. De så 

ikke forskjell mellom sin intimitetsrelasjon som far og kjæreste i familien og sin rollefunksjon 

som forsørger av de samme.6 Fremstillingen av fedrene var mer positivt hos Lorentzen. 

Farskapet i den perioden ble definert av en utvikling fra en tilstedeværende far til en 

som gradvis forsvant ut av hjemmet over lengre tid. Innføringen av allmenn skolegang i 1860 

reduserte fedrenes ansvar for utdanning og moralsk karakterutvikling.7 Fars praktiske 

oppgaver og rolle i hjemmet ble uklart. Ekteskapsloven av 1927 var det store øyeblikket. Ved 

å «likestille» morens arbeid i hjemmet og farens lønnsarbeid ble institusjonalisering av 

fedrenes plass utenfor hjemmet.8 Farsrollen ble ikke så mye endret som den ble redusert i 

omfang og innhold. 

                                                             
2 Tosh, A man’s place (London: Yale university press, 2007), S.98. 
3 Tosh, A man’s place, s.97. 
4 Tosh, A man’s place, s.99. 
5 Lorentzen, Farskapets historie,  S.29. 
6 Lorentzen, Farskapets historie. 
7 Lorentzen, Farskapets historie. s.72. 
8 Lorentzen, Fra farskapets historie i Norge, s.81. 
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 Farskapet i Lorentzens andre periode, 1927 til 1970, ble beskrevet som «en symbolsk 

posisjon i en meget veldisiplinert kjønnsarbeidsdeling hvor mor var hjemme og far ute»9 

Avhandlingen til Kirsten Danielsen kan fortelle noe om midten av det tjuende århundre. 

Kildegrunnlaget hennes var intervjuer med fedre som var yrkesaktive og i etableringsfasen 

fra ca. 1930-tallet. Familiemannens klare betingelse var hans evne til å forsørge en familie og 

lite annet. Det viste seg at mennene fremstilte evnen til å forsørge nærmest som en 

betingelse for å kunne forelske seg eller snakke om å stifte en familie.10 Et konsekvent punkt 

i de fleste fortellingene var at mennene enten giftet seg rett etter at de fikk en stabil og høy 

nok inntekt, eller at de skiftet jobb med dette som mål.11 Å snakke om barna kan ha vært 

vanskelig for fedrene som ble intervjuet.  

Noe av forklaringen på at mennene ikke snakket mye om samvær med barna kan 

være at de i likhet med sine egne fedre jobbet mye. 12 Når mennene først omtalte sine fedre 

var det ofte i negativ sammenheng, som at faren hadde ulike problemer eller uenigheter.13 

De kan også ha sett på barna sine som et vanskelig tema. Menn som forsøkte å stelle i 

hjemmet eller med unger ble latterliggjort i filmer, dette var kvinners sfære.14 Siden fedrene 

stiftet familie i en slik kontekst var det tryggere å prate om arbeid og kona. 

Farens forsørgerrolle fortsatte ut over 1950- og delvis på 1960-tallet. Hilde Gunn 

Slottemo beskrev farsrollen i sin avhandling om mannlige industriarbeiderne i Mo i Rana fra 

1950-1980.15 Debatten som oppsto i avisene knyttet til industriarbeidernes lønninger 

demonstrerte ifølge Slottemo klart en antagelse om at det var en lønning (mannens) som 

skulle kunne dekke familiens behov, konens inntekt ble ikke tatt med.16 Dermed var mannen 

den eneste som kunne begrunne arbeidet ut fra økonomiske forhold, mens konens jobb ble 

regnet som en mindre betydelig «ekstra inntekt». Far hadde monopol på forsørgerrollen.17 

Dette blir viktig fordi det setter mennene i en posisjon der de velger å hjelpe til, heller enn at 

                                                             
9 Lorentzen, Fra farskapets historie i Norge, s.79. 
10 Danielsen, Slike gutter (Oslo: pax, 1992), s.170. 
11 Danielsen, Slike gutter, s.53. 
12 Danielsen, Slike gutter, s.21. 
13 Danielsen, Slike gutter. s.60 om alkoholbruk og tidlig død, s.54 om karrierevalg, s.70 om sykdom og 
manglende evne til å forsørge. 
14 Lorentzen, Fra farskapets historie i Norge,  s.92. 
15 Slottemo, Fabrikkarbeider, far og forsørger (Trondheim: NTNU 2003) 
16 Slottemo, Fabrikkarbeider, far og forsørger, s.67. 
17 Slottemo, Fabrikkarbeider, far og forsørger, s.79. 
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husarbeid om barnestell regnes som en del av deres rolle i familien.18 På 50-tallet var fortsatt 

kjønnsrollene stabile. Slottemo gjør et poeng ut av det hun kaller en «kime til forandring», 

nemlig at praksisen i husholdningene etter hvert så ut til å bli åpen for endring ved at 

kvinner kunne ta seg arbeid og menn kunne bidra mer i hjemmet.19 Med det pekte Slottemo 

mot kommende endringer ut over på 70- og 80-tallet, i strid med husmorssamfunnets. De 

tradisjonelle verdiene begynte å slippe tak 

Farskapets tredje periode starter ifølge Lorentzen på 70-tallet. Men han er langt 

mindre klar på hvilke nøyaktige endringer som skjer rundt disse årene. Det er lite snakk om 

likestillingsdebatten eller utbygging av velferdsstaten. Husmorperiodens struktur fremstilles 

som en «tidsinnstilt likestillingsbombe».20 Deretter gikk han rett over på deltakelse på 

fødsler og forskning for å etablere fedre som like gode foreldre som mødre etter 1970.21 

Fremstillingen grenser til det deterministiske, det ble mer snakk om hvorfor utviklingen 

måtte skje enn hvordan det faktisk gikk for seg. 

Laura King trakk frem menns tilstedeværelse under fødsler, og det kunne knyttes til 

en lignende utvikling i Norge. Hos både King og Jørgen Lorentzen kom det fram at det på 

midten av 1900-tallet nesten ikke var noen menn som var til stede under fødsler, mens det 

ut på 80- og 90-tallet var klare forestillinger om at far skulle være til stede.22 Dette er 

tydelige eksempler på at endringer har funnet sted, men det kan virke mer utfordrende å 

forstå hvorfor det skjedde. Var det noe nytt ved mennene, eller var det en annen utvikling 

som de tilpasset seg til? Uansett fremmer King en forståelse av endring som skjer gradvis og 

som ikke er lineær.23 

Slottemo dekket overgangen til et nyere farskap litt klarere. Kvinners arbeid fikk ny 

status. Rollefunksjonen som forsørger ble mindre knyttet til farskapet og maskuliniteten 

deres.24 Blant annet ble muligheten for samvær sammen med familien brukt som et 

                                                             
18 Slottemo, Fabrikkarbeider, far og forsørger, s.84-85. 
19 Slottemo, Fabrikkarbeider, far og forsørger, s.86. 
20 Lorentzen, Fra farskapets historie i Norge, s.111. 
21 Lorentzen, Fra farskapets historie i Norge, s.118. 
22 King, Family men, s.176 og Lorentzen, Fra farskapets historie i Norge, s.118. 
23 King, Family men (London: Oxford university press, 2015), s.155. 
24 Slottemo, Fabrikkarbeider, far og forsørger, s.217-218. 
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argument for andre arbeidstider.25 Det var et tegn på at fedre kunne anerkjennes som 

nødvendige i familien, ikke bare som forsørgere for familien. 

I overgangen mellom det 20.- og 21.århundre hadde mødre og fedre blitt mer 

likestilte ved at de nå var både til for familien og i familien.26 Samtidig viste undersøkelser fra 

sosiologer og offentlig statistikk at 40% av menn med fraflyttede partnere aldri bodde 

sammen med barna sine.27 Lorentzen kalte det fedreparadokset, «samtidig med at vi har 

hatt to tiår med intensivering av fedres omsorgsmuligheter og demokratisering av 

intimiteten, har økende antall samlivsbrudd svekket fedres muligheter til nærhet og omsorg 

for sine barn.»28 Ut fra dette kan det skrives en fortelling om et likestillingsprosjekt mellom 

foreldre som har hatt uventede konsekvenser. Farskapet har ut fra forskningslitteraturen 

klare historiske perioder, mens overgangene imellom virker mer uklare. 

Teori 

Utallige sider og utstillinger finnes om menn på grunn av andre sider ved dem. Jeg vil komme 

inn med antagelsen om at vi vet mindre om menn de siste tiårene rundt årtusenskiftet, 

spesielt om fedre. Dette blir mulig gjennom å opprette en klar distinksjon som Kristin 

Danielsen snakker om; nemlig at det ikke har vært så mange som har vært interessert i å 

studere «vanlige» menn som menn innenfor vår egen kultur.29 Dette inkludere da farskapet. 

Den britiske historikeren John Tosh mener at maskulinitet var usynlig, fordi den var normen 

alt annet ble målt opp mot, dermed har menn paradoksalt nok vært lite utforsket.30 Basert 

på forskningen som nå finnes på feltet kan det virke som et kjønnsperspektiv på menn har 

vært høyst fruktbart. King gjør et poeng ut av at fortellingen om farskap i stor grad har gått 

uten å bli fortalt.31 

Et teoretisk rammeverk jeg kommer til å bruke i denne oppgaven er farsfortellinger. 

Fortellingsbegrepet brukes aktivt innenfor det meste av forskningen på farskap og menn 

generelt. Det brukes på et nivå for å snakke hva menn som blir intervjuet sier. En klar 

oppfatning blant historikerne er at menns fortellinger har visse mål. Menns fortellinger om 

                                                             
25 Slottemo, Fabrikkarbeider, far og forsørger, s.220-222. 
26 Lorentzen, Fra farskapets historie i Norge, s.135. 
27 Lorentzen, Fra farskapets historie i Norge, s.145. 
28 Lorentzen, Fra farskapets historie i Norge, s.149. 
29 Danielsen, Slike gutter, s.13.  
30 Tosh, What should historians do with masculinity (London: Oxford university press, 1994), s.180. 
31 King, Family men, s.5. 
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slitsomt arbeid hadde egentlig funksjonen å vise mennenes mestring slik at de kan være 

stolte av seg selv og vise hvor gode forsørgere de er.32  

 Hvordan endrer fedre seg egentlig? I min undersøkelse mener jeg at det er mulig å 

skille mellom to nivåer av endring i maskulinitetshistorien. På den ene siden ser endringer i 

hvordan fedre utfører sin rolle ut til å endre seg mellom generasjoner. Når det kommer til 

oppfatninger om hva farskap er endres dette seg på ideplan hos fedrene over tid. Dette 

regner jeg som en tendens i ulike historiske undersøkelser. Det som går igjen er at menn 

snakker om sine egne fedre når de beskriver hvordan de gjorde noe annerledes, så skiftet 

skjer mellom generasjoner.  

Det trenger ikke å være slik at når noe oppfattes som et problem, så løses det. 

Generasjoner som hadde vokst opp med fysisk avstraffelse ga uttrykk for at dette var noe de 

bestemte seg for ikke å gjøre med sine barn.33 Men det forklarer ikke hvorfor de tenkte slik, 

for fedrene deres hadde hatt den samme opplevelsen. Derfor må det kombineres med 

endringer et annet sted som i lover eller i den offentlige samtalen. Bevissthet rundt 

endringens kompleksitet vil derfor være viktig i oppgaven. Et utvalgt av Tematikk fra tidligere 

forskning er: forsørgelse, omsorg, emosjonelle forhold og utøvelse av farskap. Dette er 

sentrale temaer som kan utforskes. 

Problemstilling 

Hvordan kan fortellingene menn gjorde seg rundt det å bli fedre i perioden 1990-2005 

skilles fra samfunnets endrede forestillinger og forventninger til farskapet? 

Metode og kilder 

For å belyse menns fortellinger om farskapet og sette dette opp mot samfunnets 

forestillinger gjorde jeg en vurdering av hvilken metode jeg ville bruke, og hvilke kilder som 

kunne være tilgjengelige og egne seg for spørsmålet. Hva slags kilder var aktuelle til å belyse 

farskapet og menns situasjon ut fra mennenes perspektiv? Noen kildetyper som tidligere har 

vært brukt i farskapshistorie ble forkastet. Undersøkelser knyttet til 1800-tallet tok for seg 

en blanding av personlige kilder som dagbøker og brev, samt normative kilder som 

                                                             
32 Slottemo, Fabrikkarbeider, far og forsørger, s.74. 
33 King, Family men, s.73. 
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foreldrelitteratur med didaktisk funksjon.34 Slike subjektive kilder er ikke tilgjengelige fra 

70/80-tallet og fremover, foreløpig finnes ikke noe arkiv med slikt materiale. Muntlige kilder 

gjennom kvalitative intervjuer fremsto derfor som det aktuelle alternativet. 

Muntlig historie, som kvalitative intervjuer regnes innenfor, går ut på å skape 

materiale om og fortelle historien til grupper som har blitt oversett i tidligere 

historieskriving.35 En betenkelig med bruk av intervju er at de ikke regnes som en 

primærkilde til fortiden, fordi Skriftlige kilder fra perioden vil regnes som nærmere i tid, de 

vil regnes som en beretning om fortiden og en levning fra tiden den blir til i.36 Gjenkallinger 

av fortiden vil alltid ha ulike grad av nøyaktighet, men de vil også formes av senere 

virkelighet.37 Slottemo, King og Danielsen har brukt slikt muntlig materiale til livshistorie og 

maskulinitetshistorie. Slottemo mener at det er mulig å lære noe om fortiden, men at 

erfaringer kan få nye betydninger enn de hadde i fortiden.38 Mye vil da handle om hvordan 

informantene minnes sine erfaringer og former dem i sitt eget sinn. Danielsen valgte å 

betone en spesiell interesse i hvilke handlinger mennene sa at de gjennomførte.39 Det er 

høyst reelt at folk kan huske feil under intervjuet, men gjennom å huske skaper de et bilde 

av seg selv.40 

Bruk av Intervjuer krever stor bevissthet fra den som intervjuer. Objektivitet er ikke 

et realistisk mål ifølge Danielsen.41 Da jeg gjennomførte intervjuene la jeg opp til at 

informantene fortalte om sitt farskapet så fritt som mulig. Åpne spørsmål med et desentrert 

blikk var hovedregelen fordi Dette blir foreslått som en måte å skaffe seg innsikt i kulturelle 

mønster eller ulike særpreg.42 Melve og Ryymin regnet kjønnsroller som et følsomt og 

personlig tema det kan være krevende for informanten å snakke om.43 I tidligere 

forskningslitteratur var erfaringen at informantene slet med å utfolde seg om et tema 

dersom de ikke fikk hjelp til å vite hva de skulle fortelle om.44 Taus kunnskap kunne også 

                                                             
34 Tosh, A man’s place (London: Yale university press, 2007), s.199. 
35 Melve og Ryymin, Historikerens arbeidsmåter, s.124. 
36 Melve og Ryymin, Historikerens arbeidsmåter, s.126. 
37 Slottemo, Fabrikkarbeider, far og forsørger, s.35. 
38 Slottemo, Fabrikkarbeider, far og forsørger, s.33. 
39 Danielsen, Slike gutter, s.13. 
40 Melve og Ryymin, Historikerens arbeidsmåter, s.127. 
41 Danielsen, Slike gutter, s.26. 
42 Melve og Ryymin, Historikerens arbeidsmåter (Oslo: universitetsforlaget, 2012), s.127. 
43 Melve og Ryymin, Historikerens arbeidsmåter, S.133. 
44 Danielsen, Slike gutter, S.195. 
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være utfordrende å få frem.45 Farskap kan antagelig vis regnes som delvis taus kunnskap, jeg 

hadde derfor en forventning om at det kunne være krevende å få fedrene til å fortelle om 

dette. Min antagelse om dette kan ha vist seg å være feil, da fedrene fremsto svært åpne om 

sitt farskap generelt, med unntak av direkte spørsmål om kjønnsroller i familien. Min 

vurdering er at jeg fikk et fruktbart resultat i den forstand at det kunne fungere som kilde for 

å belyse problemstillingen. 

Som kilde til samfunnets forestillinger og forventninger til farskap har jeg gjort et 

utvalgt av offentlige dokumenter og farskapslitteratur. De offentlige dokumenter fra 

perioden 1970-1995 besto av stortingsmeldinger og NOUer; valgt ut ifra at de direkte eller 

indirekte omhandler farskap. Farskapslitteraturen ble trukket fordi det var et nytt og 

normativt tilskudd til den offentlige diskursen rundt farskapet. Tendensene i dette 

materialet kan trekkes ut en bevissthet rundt distinksjoner mellom fedre i familien og fedre 

for familien. Disse to kildegruppene vil jeg ta for meg i kapittel 2.  

Metoden for oppgaven vil være en analyse av ulike fortellinger og forestillinger om 

farskap; basert på muntlige kilder, offentlige dokumenter og foreldrelitteratur. Dette er 

samme metode som tidligere forskning på feltet. med intensjonen å sammenligne de 

forestillingene som skinner gjennom. 

KAPITTEL 2: DOMINERENDE FORESTILLINGER OM FARSKAP 
Mange vil nok ha det til at de radikale endringene med klare idealer og endret praksis for 

fedrene skjedde på 70-tallet. Samtidig har jeg selv vokst opp i en tid hvor en nettopp har 

forsøkt å endre måten menn utøver sitt farskap i retning av slik kvinner virker som mødre, 

det vil si som primære omsorgspersoner.  Dette medfører selvsagt også store omstillinger for 

maskuliniteten i vårt samfunn. Hvem husker ikke sangen til Ole Paus om 1970-årenes 

tøffelhelter og myke menn.  

Hvilke fortellinger om farskap er dominerende i vår kultur om vi ser nøyere på 

nettopp de politiske dokumentene som har søkt å endre farskapspraksis? Og hva med de 

selvhjelpsbøkene som på 90-tallet ble gitt ut for å veilede menns måter å være og utøve 

farskap på? Forestillinger om farskapet i disse skriftlige kildene er av interesse, uavhengig av 

om forestillingene var nye eller gamle.  Hvis vi ønsker å komme på sporet av vår egen kulturs 

                                                             
45 Danielsen, Slike gutter, s.196. 
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farskapsidealer kan vi ikke bare se på endringene, men det faste. Hva er far? Lorentzens 

begreper vil være nyttige. «Fedre i familien» beskriver fedre som er i en intimitetsrelasjon til 

barna som nærværende omsorgsperson.46 Når det er «fedre for familien» beskrives rollen 

hans som forsørger av familien.47 I hans fortelling fungerer fedrenes dans mellom de to 

selvforståelsene som en rød tråd. 

70-tallet kommer med nye ideer og problemstillinger om farskap 

Grunnlaget for utviklingen i vår tids farskap ble lagt innenfor familie- og likestillingspolitikken 

på 1970-tallet. Det var begynnelsen på det Lorentzen betegnet som farskapets tredje 

periode der farskapet ble både for og i familien. 

Det tidligere familie- og forbruksdepartementet ble til forbruker og 

administrasjonsdepartementet, et tyngre departement egnet for å gjennomføre 

Arbeiderparti-regjeringens ambisjoner.48 Stortingsmeldingen nr. 117 om barnefamilienes 

levekår (1972/73) ble utredet under flere regjeringer «Departementet har følt behov for å 

drøfte barnefamiliens situasjon i lys av de endringer som har funnet sted i bl.a. familienes 

sammensetning, arbeidsoppgaver og inntektsforhold. En har videre søkt å trekke opp enkelte 

retningslinjer for den framtidige familiepolitikk.»49 Meldingen var både en reaksjon på 

samfunnsendringene, og et grunnlagsdokument som skulle være med å prege fremtidig 

familiepolitikk.  

Så hva slags fortelling tok form på 70-tallet? Utgangspunktet for diskusjonen var at 

farsrollen som forsørger hadde vært vernet fra endringer. Det samme kunne ikke sies om 

mor. «Skattepolitikken og den praktiske tilrettelegging av andre forhold, synes å være basert 

på den vanligste ordningen med mannen som eneforsørger og moren som 

hjemmeværende»50. Fedre som forsørgere for familien ble anerkjent som utgangspunktet for 

utredningen.  

                                                             
46 Lorentzen, Fra farskapets historie i Norge, s.12. 
47 Lorentzen, Fra farskapets historie i Norge, s.12. 
48 Vollset Familiepolitikkens historie – 1970 til 2000 (Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og 
aldring, 2011), s.21-22. 
49 St.meld. nr. 117 (1972-1973) Barnefamilienes levekår. Oslo: Forbruker og familiedepartementet 
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1972-
73&paid=3&wid=g&psid=DIVL632&pgid=g_0473&s=True 07.06.2020 s.3. 
50 St.meld. nr. 117 (1972-1973) S.69. 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1972-73&paid=3&wid=g&psid=DIVL632&pgid=g_0473&s=True
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Lesevisning/?p=1972-73&paid=3&wid=g&psid=DIVL632&pgid=g_0473&s=True
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Det var ganske klart hvem de viktigste gruppene for familiepolitisk fokus var. Det var 

barna og kvinnene. «Ett av målene i familiepolitikken er å legge forholdene til rette for gifte 

kvinners mulighet til å delta i arbeidslivet utenom husholdningen.»51 Kvinnene skulle få 

muligheten til å gå ut i arbeid, fedrene skulle ikke lenger være familiens eneste inntektskilde. 

Men skulle fedrene jobbe mindre for å veie opp i barnepasset? Ikke nødvendigvis, Økte 

overføringer ble foreslått, men med mer til «forslag som angår tjeneste- og kollektive tiltak 

for barnefamilier.»52 Utbygging av daginstitusjoner er det som fremmes sterkest, «Utvalget 

anser at alle barn vil ha utbytte av opphold i barnehager og daghjem.»53 Hensynet til barna 

ble med det begrunnelsen for offentlige tjenester.  

Far ble ikke nevnt i den avsluttende listen over mål som kunne oppnås gjennom en 

politikk som også tok i bruk offentlige tiltak i form av å tilby tjenester: Mødres 

yrkesdeltakelse, barn og ungdoms utvikling og lek, ressurssvake familiers utfordringer, 

geografiske variasjoner og familiens trivselsmuligheter.54 I dette kommer det en klar 

mulighet til å trekke inn mål som kunne oppnås for far spesifikt. 

Utvalget var bevisste på at endringene kunne føre til mer omsorgsoppgaver for far. 

Kvinnene skulle jobbe mer, og barna skulle gå i barnehage. «En større grad av kvinnelig 

yrkesdeltaking vil ventelig også medføre at foreldrene deler ansvaret for barna, husarbeidet 

og inntektsgivende arbeid mer enn tilfellet er i dag.»55 Implisitt kunne fedre få en styrket 

omsorgsrelasjon. Statistikk viste at menn og kvinner i alderen for hjemmeværende barn 

hadde svært ulik ukentlig arbeidstid «disse tall kan tyde på at i mange barnefamilier arbeider 

forsørgeren vesentlig lenger enn normal arbeidsuke.»56 Forestillingen om mor i hjemmet og 

far utenfor hjemmet fra husmorsperioden ble utfordret, men kun indirekte. 

All oppmerksomheten rundt offentlige tjenester kunne være en måte å komme seg 

rundt endringer i farsrollen, samtidig som mødrene kunne dra ut i arbeid. Barneparkers verdi 

fremstilles begrenset når den settes opp mot daginstitusjoner «Daghjemmet gjør det mulig 

                                                             
51 St.meld. nr. 117 (1972-1973) S.74. 
52 St.meld. nr. 117 (1972-1973) S.66. 
53 St.meld. nr. 117 (1972-1973) S.71. 
54 St.meld. nr. 117 (1972-1973) S.81. 
55 St.meld. nr. 117 (1972-1973) S.74. 
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for foreldre å være yrkesaktive.»57 Muligheten for begge foreldrene til å gå ut i arbeid 

fremstilles som målet, fedre i familien fremmes ikke i dette, det er heller slik at mødrenes 

arbeid skal veies opp av offentlig omsorgstjeneste. 

I senere utredninger på 70-tallet ble fedrene mer synlige. Det som virkelig endret seg 

var at arbeid gikk fra å være den definerende delen av farskapet til å stå i veien for farskapet. 

Dette skjedde med NOU 1977: 6 ein samla offentlig politikk for oppvekstsmiljø (1977).58 I 

denne utredningen kom det forslag om kortere arbeidsdag for foreldre. «Å setje ned 

arbeidstida for foreldra når både far og mor har yrkesoppgaver må vere eit viktig mål.»59 Slik 

ble fedrene presentert som både omsorgsgivere og forsørgere, der en rolle kunne komme i 

veien for den andre. «Kortare arbeidstid kan gjere det lettare for kvinner å halde fram i 

arbeidet etter ein fødsel, samtidig som både fedrar og mødrer får meir tid til å vere saman 

med barna sine.»60 Mødre var fortsatt sterkest i fokus, men fedre ble trukket inn. Konflikter 

mellom familieliv og arbeid ble brukt av Slottemo som et tegn på at fedre ble mer involvert i 

hjemmet, ved at familien ble brukt som argument for bestemte arbeidstider.61 At denne 

typen argumentasjon fant veien inn i offentlige utredninger var et tegn på at samfunnets 

forståelse av farsrollen var i endring. At fedrene ble synlige i utvalgenes forslag indikerte en 

langt sterkere forestilling om fedre som omsorgspersoner i familien. 

Samme år ble foreldrepermisjonen økt til 18 uker, og fedres mulighet til å ta den ut 

ble etablert. Opptjeningen av permisjon for fedre var avhengig av deres egen og morens 

opptjening, hvilket viste at fedre stilte svakere enn mødre rettighetsmessig som forelder.62   

Andre forslag til lovendringer for fedrene kunne til og med gå på bekostning av 

moren. NOU 1977: 35 barneloven (1977) inneholdt to viktige forslag knyttet til foreldrenes 

rettigheter ovenfor hverandre i henhold til barna. Utvalget konkluderte med at moren sto 

sterkere i situasjoner utenfor ekteskap og med yngre barn og at myndighetene ikke kunne 

beslutte felles foreldreansvar ved barnefordelingskonflikter.63 Implikasjonen kunne trekkes 

                                                             
57 St.meld. nr. 117 (1972-1973) S.24. 
58 NOU 1977: 6 Ein samla offentlige politikk for oppvekstmiljøet. Oslo: Statsministerens kontor. (???) 
59 NOU 1977: 6, s.56. 
60 NOU 1977: 6, s.56. 
61 Slottemo, Fabrikkarbeider, far og forsørger, s.163. 
62 Nagel Kjønn og velferdsstat (Bergen: Alma mater, 1998), s.318. 
63 NOU 1977: 35, Lov om barn og foreldre (barneloven). Oslo: Justis- og politidepartementet. 
https://www.nb.no/items/db5cb28ed2e90e2ea47686338966f3d4?page=0&searchText=Lov%20om%20barn%2
0og%20foreldre s.60-63. 

https://www.nb.no/items/db5cb28ed2e90e2ea47686338966f3d4?page=0&searchText=Lov%20om%20barn%20og%20foreldre
https://www.nb.no/items/db5cb28ed2e90e2ea47686338966f3d4?page=0&searchText=Lov%20om%20barn%20og%20foreldre
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ut av at «Særlig peker vi på at slike lovregler kan bidra til å sikre at begge foreldre føler 

ansvar for barnet på like fot, og til at barnet får kontakt med dem begge.»64 Fedre nevnes 

ikke, men basert på forslagene var det ikke tvil om hvem de mente.  

For det første ble det foreslått å fjerne morens fortrinnsrett i barnefordelingssaker 

hvis det gjaldt småbarn. Det ble begrunnet med at «Den bryter med … og med prinsippet om 

at foreldrene skal stilles likt i forhold til barnet.»65 Morens fortrinn ble problematisert. Det 

anerkjennes fra utvalget at menn kan være fedre i familien på lik linje med moren, 

omsorgsperson er noe foreldrene blir gjennom handling «hvem som er best egnet til å gi 

barnet den omsorg det trenger, …, bl.a ut fra hvem som har hatt nærmest kontakt med 

barnet»66 fedrenes rolle som skal sikres. Det andre forslaget var knyttet til foreldreansvar. 

Siden færre giftet seg fikk mødrene ofte det formelle foreldreansvaret, siden det var rettslig 

praksis for ugifte.  Utvalget foreslo at «også ugifte foreldre som lever sammen, bør har 

foreldreansvaret i fellesskap.»67 Utredningen viste den politiske viljen til å endre lovverket i 

en retning som likestilte dem med mødrene som omsorgspersoner.  

Stillstand i tiltak, 80-tallets farsrollepause 

Med overgangen fra den første Brundtland-regjeringen til den borgerlige Willoch regjeringen 

ble en ny stortingsmelding om familien trukket tilbake før den ble lagt frem. Det kan stilles 

spørsmål ved om dette er et tegn på mindre vilje til store inngrep og omveltninger fra 

myndighetene side rettet mot familien, og spesifikt fedre, under den borgerlige regjeringen. 

I så lite utforskede emner som farskap må ikke utviklingen tas for gitt  

Den borgerlige regjeringens stortingsmelding nr.50 Om familiepolitikken (1984/85) 

hadde et langt mer konservativt familiesyn, skjult under ideen om valgfrihet for familien. 

Fokus på «reel valgmulighet mellom yrkesaktivitet og omsorgsarbeid og tiltak som gjør det 

lettere å forene lønnet arbeid med omsorg for barn.», det gjøres gjeldende for både fedre og 

mødre i «Et reelt valg for begge ektefeller.»68 Med bevissthet rundt økt mengde 

samboerskap og skilsmisser var «ektefeller» en ganske konservativ måte å ordlegge seg på. 

En kobling mellom omsorgsarbeid og hjemmet kunne indikert en Lorentzen-lignende 

                                                             
64 NOU 1977: 35, s.60. 
65 NOU 1977: 35, S.63. 
66 NOU 1977: 35, s.64. 
67 NOU 1977: 35, s.61. 
68 St.meld. nr.50 (1984-1985), s.11. 
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forståelse, «gi bedre bakgrunn for drøfting av emner som omsorgsarbeid i hjemmet og tiltak 

for barnefamiliene.»69 der det som skjedde utenfor hjemmet hadde lite med 

omsorgsrelasjonen å gjøre.  

Valgfrihet er ikke ensbetydende med at det presses på for endringer i farsrollen, så 

foreslåtte tiltak kunne tydeliggjøre forestillingene deres. Økt foreldrepermisjon til ett år, 

økte overføringer per barn, men to forslag må sees i kontekst. Forslag tre var «utbygging av 

barnehagene til full behovsdekning», og fire er økt tilsynstid i småskolen.70 En viktig detalj er 

at de ikke foreslo økte bevilgninger til utbygging av barnehageplasser til tross for at dette 

kunne gitt kostander i milliardklassen over flere valgperioder, et viktig tilbud dersom 

valgfrihet for foreldrene skulle stå sentralt.  

Noen måneder før familiemeldingen ble lagt frem kom en NOU om 

befolkningsutvikling ut fra finansdepartementet med et eget kapittel om tilsynsordninger. 

NOU 1984: 26 befolkningsutvikling hadde en direkte konklusjon om at slike ordninger som 

barnehage og fritidshjem er «kommet kort i Norge». Behovet ble knyttet til Økt 

yrkesaktivitet blant kvinner og foreldres ønske om at barna skulle få nytte av utvikling i 

barnehage.71 Avtagende utbygging av barnehageplasser på 80-tallet leder til konklusjonen 

om at «full dekning for alle barn bli nådd først om ca. 50 år.» kombinert med at skoledagen i 

Norge regnes for svært kort så resulterer dette i «en ofte tidskrevende innsats fra foreldre, 

særlig mødre, og kan gi en oppstykket og slitsom dag for barna.»72 Dette satte den 

borgerlige stortingsmeldingen i en nærmest reaksjonær kontekst, økt finansiering av 

utbygging var gitt i en familiepolitikk med nye foreldreroller. I et forsøk på å periodisere 

farskapet passer midten av 80-tallet dårlig inn i en bevegelse mot et farskap i familien. Å 

identifisere når endringer skjer og ikke minst hvordan hjelper med å unngå en lineær 

forståelse av historie. Farskapets historie må også sees i gradvise utviklinger.73 Tilbakeslag 

må integreres i fortellingene. 

                                                             
69 St.meld. nr.50 (1984-1985), Om familiepolitikken. Oslo: Forbruker og administrasjonsdepartementet. 
https://www.nb.no/items/1cd6455fa9134959ef352d448a1dc8e1?searchText=&page=2 s.9. 
70 St.meld. nr.50 (1984-85), s.29. 
71 NOU 1984: 26 Befolkningsutvikling: finans- og tolldepartementet. 
https://www.nb.no/items/b1460fa165db6f2bab161f629bc8f44d?searchText=&page=1 s.139. 
72 NOU 1984: 26, s.143. 
73 King, Family men, s.155. 

https://www.nb.no/items/1cd6455fa9134959ef352d448a1dc8e1?searchText=&page=2
https://www.nb.no/items/b1460fa165db6f2bab161f629bc8f44d?searchText=&page=1


18 
 

Den borgerlige stortingsmeldingen trakk heller inn redusert arbeidstid som et 

alternativ til barnehage, «Reduksjon av foreldrenes arbeidstid vil gjøre det mulig å ha kortere 

oppholdstid for barna i barnehagene», disse to tiltakene innenfor familiepolitikk ble satt opp 

mot hverandre, der de på 70-tallet kunne utfylle hverandre «bedre balanse mellom 

familieomsorg og institusjonsomsorg slik at familien får den plass den bør ha i oppdragelsen 

av barna.»74 Implikasjonene om en kjønnsfordeling fra husmorstiden var åpenbar, siden de 

var klar over hvem som ofte tok ansvaret for barnetilsyn «Som oftest vil mødrene – spesielt i 

småbarnsfasen – pendle mellom omsorgsarbeid og yrkesarbeid gjennom midlertidige jobber 

og deltidsarbeid.»75 Mors tilpasset seg familiens behov, som betydde at faren skulle være 

hovedinntektskilden. Det var vanskelig å se noe press for å få fedre til å bli bedre 

omsorgspersoner i familien. 

NOU 1984: 17 Perinatal omsorg i Norge: helsearbeid blant svangre og fødende kvinner 

samt nyfødte barn gav tegn på endrede forestillinger om fedre i helsevesenet. At fedre ble 

omtalt i akkurat denne utredningen om helsearbeid, svangre, og fødende kvinner var en 

utvikling som ikke kunne tas for gitt. Det sentrale var hvordan fedres tilstedeværelse under 

fødselen ble begrunnet. Som nevnt tidligere var det ofte slik at fedrene ikke deltok under 

fødselen i husmorsperioden, endret praksis rundt fødselen var et gjennomgående tema i 

Lorentzens farskapshistorie.76 En mulig betydning av fedres tilstedeværelse under fødselen 

kunne være at rollen deres lente mer mot en omsorgsperson helt fra barnets første pust om 

ikke før. 

Fedre hadde nå en plass under fødselen, og det skulle tilrettelegges for fars 

tilstedeværelse «Fedre som skal være tilstede under fødselen, få egne sykehusklær, med 

adgang til låsbart garderobeskap for privat tøy.»77 Det som endres er erkjennelsen om at 

fedre burde være med på fødselen. Det var likevel ikke hensyn til fedrene som ble brukt som 

begrunnelse. I lovforslaget «Står det at moren har rett til å ha barnets far eller annen som 

                                                             
74 St.meld. nr.50 (1984-85) s.30. 
75 St.meld. nr.50 (1984-85) S.32-33. 
76 Lorentzen, Fra farskapets historie I Norge, s.34, s.91, s.117. 
77 NOU 1984: 17 Perinatal omsorg I Norge: helsearbeid blant svangre og fødende kvinner samt nyfødte barn. 
Sosialdepartementet. 
https://www.nb.no/items/1bcc29f733bf6a2dde1e35bef478d602?page=0&searchText=perinatal%20omsorg%2
0i%20norge:%20helsearbeid s.37. 
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står henne nær, til stede ved fødselen når det ikke er utilrådelig av medisinske grunner.»78 

Fedrenes rett ble avledet fra moren, men han ble ikke holdt ute. 

 I utredningen omtales også farsrollen i sammenheng med svangerskapskurs. «De 

vordende foreldrene skal forberedes på mors- og farsrollen og de forandringer det vil skape 

for familien.»79 Dette må ha vært en endring fra tidligere praksis ved at det gjøres eksplisitt 

at «Fedre må få tilgang, men det kan være praktisk med en samtalekveld uten menn.»80 Det 

var en reservasjon, men at de la det til etterpå virket heller som et tegn på hvor uvanlig det 

må ha vært at fedrene deltok på slike kurs. Menn ble omtalt som fedre før fødsel, farskapet 

ble regnet som aktivt under svangerskapet. Enda viktigere var det at fedrene skulle 

forberedes på en omsorgsrolle, det var definitivt ikke forsørgerrollen de skulle øves opp til.  

Mannsrolleutvalget – et vannskille i norsk farskapshistorie? 

Det var politisk bevissthet om behovet for barnehageplasser, men den politiske viljen til å 

øke budsjettene på dette feltet var begrenset. Kort tid etter at Arbeiderpartiet tok over 

regjeringsmakten i 1986 traff bankkrisen, som trakk oppmerksomheten vekk fra potensielt 

kostbar familiepolitikk i overgangen mellom 80- og 90-tallet. I stedet for å iverksette tiltak 

brukte de tiden til å få gjennomført utredninger. I det samme året ble også 

mannsrolleutvalget opprettet.  

Tittelen i seg selv identifiserer utvalget ledet av Arne Wam (og senere Jens Stoltenberg) 

som et potensielt historisk skille i politikeres idealer og forståelse for farskapet. Hovedmålet 

med utvalget ble beskrevet slik: «først og fremst skal utvalget sette mannsrollen på den 

likestillingspolitiske dagsordenen."81 Rapporten var myntet på menns perspektiv og 

situasjoner. De fikk i hvert fall oppmerksomhet fra avisene med over sju hundre omtaler i 

norske aviser mellom 1986 og 1992, samt omtale i bøker og tidsskrifter.82 Utvalget har også 

spesifikke mål for fedre, som at «Menn må meir med i omsorg heime med alle tilhøyrande 

pliktar og retter» likestilles med likestilling for kvinner».83 Uten å direkte stille seg i 

                                                             
78 NOU 1984: 17, s.19. 
79 NOU 1984: 17, s.73. 
80 NOU 1984: 17, s.73. 
81 Mannsrolleutvalget, Mannifest (Oslo: Utvalget, 1989) s.5. 
82 Nasjonalbiblioteket https://www.nb.no/search?q=mannsrolleutvalget 06.05.20. 
83 Mannsrolleutvalget, Mannifest, s.14. 
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opposisjon til kvinnebevegelsen ønsker ikke utvalget å ta utgangspunkt i deres diskurs rundt 

likestilling. 

I 1989 ga utvalget ut Mannnifest: førebels statusrapport frå mannsrolleutvalget, en 

samling av tidligere rapporter. Forestillingen om en omsorgsrolle for fedrene ble 

underbygget med fedrenes egne behov. «faren er viktig for kjønnsidentiteten til barnet og 

tilhøvet til det motsette kjønn.»84 Dette kunne vært et sluttpunkt i andre utredninger, men 

det nye perspektivet trekker inn egenverdi for far, «omsorgsarbeidet og den nære kontakta 

med barn, gjev menn sjansen til å bearbeide og utvikle nye sider ved sitt kjensleregister», 

selvfølgelig nevnes Rambo og tradisjonelle kjønnsroller som noe dette kan påvirke.85 Slike 

kulturelle referanser og språkbruk skiller rapportene fra andre politiske dokumenter. Fedre i 

familien blir uten tvil satt i sentrum for rapporten, de skal være omsorgsgivere og de tjener 

på det som menn. Omsorgsrelasjonen ble sentral i mannsrolleutvalgets forestilling om 

fedrene. I tillegg så ville de vise at endret praksis blant mødre ikke behøvde å gi ønsket 

endret praksis blant fedre, noe som kanskje ble antatt i tidligere tiltak. «Reduksjonen i 

kvinners husholdsarbeid blir ikke oppveiet av en tilsvarende økt mengde husholdsarbeid fra 

menns side, år deres arbeidstid synker» den førte heller til «økt fritid.»86  

 Det ligger en slags optimistisk fremskrittstro i rapporten, «Det som var rekna som 

sant i går kan endrast av oss. … Dette gjeld og oppseding, oppfatningar av kjønn etc.»87 At far 

var forsørger før var ingen begrensning for å bli omsorgsperson nå. Arbeid og 

omsorgsoppgaver ble tidligere sett på som at det ene nærmest utelukket det andre. Dette 

snus til at omsorg kan komplimentere arbeidet: «Auka omsorgsarbeid verke preventivt mot 

utbrenning, stagnasjon og stress som langvarig oppslitande yrkesaktivitet ofte fører til.»88 

Det forventes at fedrene skal kunne håndtere begge deler. Koblingen mellom familielivet og 

godt utført arbeid kunne minne om tidligere idealer rundt farskapet og ekteskap som tegn 

på kvalifikasjon. Igjen fremstilles farskapet i hjemmet positivt.  
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 Et annet uttrykk for dette var en slags klart vi kan holdning. «I utgangspunktet har 

menn like gode føresetnader for å vere omsorgspersonar som kvinner.»89 Et poeng ved 

utvalget var at det ble argumentert for likestilling og likeverd på menns grunnlag, likevel var 

det klart denne rapporten som la mest press på fedre for at de skulle gå inn i en bestemt 

rolle. Det var noe talende for ønske om endringer at det var hele ti sider i rapporten med 

foreslåtte tiltak (langt ifra alle rettet mot fedre).90 Far skulle presses inn i en omsorgsrolle fra 

første stund. 

 I 1991 ble Utvalgets sluttrapport lagt frem for barne- og familiedepartementet under 

Brundtlands tredje arbeiderpartiregjering. Sluttrapporten tok tak i omsorgsbegrepet 

«begrepet er tufta på kvinners erfaringsverden»91 og at oppfatninger om et adskilt 

omsorgsbegrep bygde på oppfatningen om at «kjønna er svært ulike.»92  Omsorg skulle 

dermed ansees som en naturlig del av menn på samme måte som det var for kvinner. Dette 

leder igjen inn i det som kanskje kunne kalles utvalgets mantra «far-barn-forholdet, er viktig 

forhold for begge parter».93 Igjen ble verdien for fedre trukket inn opp ved siden av 

betydningen for barna.  

I utvalgets sluttrapport ble tre tiltak foreslått: i) en utvidelse av foreldrepermisjonen til 18 

måneder, med seks måneder til hver av foreldrene og seks fritt fordelt, ii) Utbetalingen av 

stønader skulle baseres på inntekt ut over datidens grenser på 6g, iii) Brudd på samværsrett 

skulle få konsekvenser for den ansvarlige, og at utøvelse av retten kunne skrives av på 

skatten.94 Tiltakene var spesielt myntet på å tilrettelegge for fedre som omsorgspersoner i 

familien, samtidig som det også ville utvidet mødres rettigheter i samme situasjon.  

90-tallets Far får selvstendig rolle i offentlige dokumenter  

 Mannsrolleutvalget bidro til at fedre ble anerkjent som en gruppe med egne interesser. I 

Ettertid dukket det opp Politiske dokumenter med titler som «Pappa kom hjem»95, som viste 
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et klart fokus på fedre blant politikerne. Etter dette blir press rettet mer direkte mot dem for 

å fremme en mer omsorgsorientert farsrolle til forskjell fra tidligere.  

NOU 1993: 12 Tid for barna var et annet dokument med følelsesmessig appellerende 

titler. Utredningen tok for seg muligheten for å innføre tidskontoordning, som ville si at 

foreldre kunne ta ut foreldrepermisjonen i form av kortere arbeidsdager over lengre tid 

heller enn å ta fullstendig fri fra jobben. Tidlig etablere de at familien kunne tape økonomisk 

dersom far måtte ut i permisjon, «som følge av at faren ikke har selvstendig opptjeningsrett 

til fødselspenger og at refusjonen etter folketrygden er begrenset oppad til 6 G, vil uttak av 

fødselspengerettigheter kunne medføre inntektstap.»96   

Problemstillinger knyttet spesifikt til fedres omsorgsrolle viste at det var en interesse fra 

myndighetene rettet spesifikt mot denne gruppen. For kvinner blir det trukket frem hvordan 

dette kan hjelpe til med «muligheter for å kombinere familieliv og yrkesliv»97. I beskrivelsen 

av menn var det derimot svært utydelig om det skulle føre til noen endringer i deres 

yrkesdeltakelse «Menns behov for og ønske om samvær med barn kan ivaretas gjennom en 

mer likelig fordeling av omsorgsoppgaver mellom foreldrene. Det er viktig at fedrene på et 

tidlig tidspunkt kommer med som selvstendige deltakere i barneomsorgen.»98 På en måte 

kan dette leses som at utvalget ikke hadde noen store forventning om at fedrene ville 

benytte tidskontoordningen. Og det fremstår ikke som at redusert yrkesdeltakelse for far var 

noe mål. På den andre siden så var det en mulighet for fedrene til å redusere det 

økonomiske tapet for familien ved å ta ut permisjonen i mindre deler over tid. Premisset for 

dette var at far sin inntekt var den viktigste for familien. 

Utover på 90-tallet kommer utredningen med et svært følelsesladet navn NOU 1995: 27 

Pappa kom hjem ut, som klart setter fokus på en av foreldrene. Oppdraget var «å utrede 

spørsmål om fedres opptjening til fødselspenger.» 99 Med innføringen av fedrekvoten var det 

nå langt flere fedre som tok ut permisjon og derfor hadde en større omsorgsrolle.100 Det 

skulle foreslås lovendringer som en reaksjon på fedres omsorgsrolle.  
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Fars opptjening av permisjon var fortsatt avhengig av at moren var yrkesaktiv, «Utvalget 

mener derfor at fars rett til fødselspenger i prinsippet burde være uavhengig av mors 

situasjon før fødselen.»101 en klar tilrettelegging for en omsorgsgivende farsrolle. 

Foreldrepermisjonen skulle gis en mer likestilt begrunnelse, at det var en fordel for 

foreldrenes roller, heller enn å være knyttet til restituering etter fødselen. «en bedring av 

menns mulighet til å ta fødselspermisjon kan gi følgende likestillingsmessige gevinster: 

styrking av farsrollen for den enkelte mann.»102 Styrking av farsrollen i familien ble sett på 

som noe positivt i seg selv. Dette betyr en økt anerkjennelse av menn som fedre med 

omsorgsansvar og et sterkere likhetsideal. En styrking i farsrollen fremstilles som noe 

verdifullt i seg selv som staten burde arbeide mot.  

En omsorgsorientert farsrolle så på dette tidspunktet ut til å være fullt etablert i 

myndighetens fremstilling. Det ble likevel nyansert kraftig «forslagene i utgangspunktet skal 

utredes innenfor eksisterende budsjettrammer.»103 Da det kom til stykket var det begrenset 

vilje i staten til å dekke mulige kostnader knyttet til å styrke farsrollen som de selv har 

fremmet. Dersom statens nye farsrolle forutsatte at fedrene skulle komme hjem, så 

betingelsen ut til å være at mor skulle ut av huset.  

Farskapslitteraturen fulgte på 

Det er vanskelig å si hvor stor innflytelse farskapslitteraturen egentlig har. Kun en av fedrene 

jeg intervjuet innrømte at han hadde lest en, og uttrykte at det var av ren lojalitet til kona. 

Men de fremmer uansett bestemte forestillinger om farskapet. Lorentzen tok i bruk slik 

litteratur for å følge diskusjonen rundt den nye farsrollen. Denne typen selvhjelpsbøker, 

skrevet av fedre, for fedre, var nytt sammenlignet med bøker rettet mot mødre og foreldre 

forstått som moren.104 Jeg har sett på tre bøker rettet spesifikt mot fedre, samt noen mer 

generelt rettet mot foreldre, og hva slags farskap de fremmer.  

Jeg vil begynne med en sammenligning av to forfattere. Eivind Blikstad ga ut «Når 

menn blir fedre: et knallhardt forsvar for myke verdier» i 1990. Tittelen rettet seg klart mot 

menn.105 Det blir enda tydeligere av beskrivelsen på baksiden: «nyttig håndbok for menn 
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som venter … barn; en lun, røff … pappa-bok», uttrykk som «kvinnemonopolet» og 

«reservemor». To år senere kommer boken «Det ble en gutt! Håndbok for 

førstegangsfødende fedre – og mødre» av Alf Tande-Petersen, mest kjent som Tande-P.106 

Igjen har baksiden en klar indikasjon mot kommende fedre, med «her er endelig boka for 

alle … menn …», samt «PS kan også – på egen risiko – leses av mor.».107 Lorentzen skilte 

bøkene fra tidligere veiledningsbøker ved at de nye ble «skrevet av en blanding av 

journalister, mannlige kjendiser og menn som rett og slett er blitt pappaer», heller enn 

etablerte autoritetspersoner på feltet.108 Disse to bøkene kan avsløre noen tendenser om 

hvordan farskapet fremstilles. Allerede her utelukkes nok et foreldreskap som er likt for mor 

og far, farskapet skal stå seg som noe eget. 

 Begge bøkene tok indirekte for seg utfordringer mot menns maskulinitet gjennom 

det å bli far. Tande-Petersen lekte med spørsmålet om menn burde delta på 

svangerskapskurset slik «selv nå, …, synes jeg det skurrer med menn som ligger på gulvet og 

simulerer veer og trener på avslapningsøvelser.»109 Det virket som farskapet ikke riktig hadde 

begynt for forfatteren før barnet faktisk var født. Det ble blant annet brukt et bilde av far og 

nyfødt der tittelen er «en far er født!»110  Blikstad åpner for at svangerskapskurs kan være 

fremmede for menn, «men de trenger nok en kraftig revisjon hvis fedrene virkelig skal få et 

like bra utbytte som kvinner får.»111 Likevel anbefalte han sterkt å delta på kursene. Dette så 

ut til å henge sammen med en klarere ide om at farskapet starter før fødselen.112 Mannens, 

eller mer nøyaktig den kommende farens jobb var å støtte moren under graviditeten. Begge 

forfattere kan tolkes i retning av at svangerskapskurs utfordret menns maskulinitet. De tar 

tak i at farsrollen fortsatt ikke er klart definert under svangerskapet, men at den inkluderer å 

støtte partneren.   

 Selv om Blikstad mente at farskapet begynte før fødselen kunne det virke som det var 

gjennom handling at de etablerte seg som omsorgsgivende fedre i familien. Han gikk til 

angrep på menn som valgte å ikke være hjemme med barna, spesielt siden de hadde rett på 
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foreldrepermisjon med full lønn. Økonomi og etablerte forestillinger så han som 

unnskyldninger for «at mange menn fremdeles prioriterer karriere foran sine egne barn.»113 

Ved første øyekast så dette ut som en kritikk av en sterk forsørgerrolle. Men det viste seg at 

Blikstad mente at dette ikke en gang skal være noe som kan måles opp mot faren som 

omsorgsperson i det hele tatt. Som begrunnelse trekker han både på forskning på spedbarns 

kobling til foreldrene og sin egen erfaring.114 Det vil si at den tidligere farsrollen, fedre for 

familien, ikke egentlig er for fedre å regne i Blikstads fortelling.  

Blikstad opererte med at omsorgsperson var noe du ble, og likestilte dermed faren i 

stor grad med moren. Han begynte med at fedre måtte «Lær deg fra første stund å stoppe 

barnets gråt – uten å ty til mor»115 Detaljen om å ikke gi oppgaven over til moren var tosidig. 

for at faren (før fødsel) skulle etableres som en forelder (etter fødsel?) i forfatterens øyne. 

Ifølge Blikstad var kvinner mer «drillet» i omsorgsrollen enn det menn var, og at det var en 

risiko for at moren kuppet ansvaret.116 Ut fra dette så et poeng om farskapet ut til å være at 

skiller mellom mødre og fedre oppsto dersom fedrene ikke var aktive foreldre fra starten av. 

Tande-Petersen skrev også at menn var dårligere forberedt fordi de ikke deltok på 

svangerskapskurset og at de er dårlige til å snakke om fødsler med andre, begge dekket som 

negative sider.117 Det kunne være et utbytte i kursene likevel. Farsrollen ble med dette 

knyttet til hvor godt praktiske oppgaver ble mestret, moren ble en positiv målestokk. 

Å gi moren ansvar for problematiske oppgaver eller situasjoner var et tegn på dårlig 

farskap. I boken til Blikstad er det en Illustrasjon av en liten far som prøver å holde tilbake en 

skare av store besøkende på fødestuen, spørsmålet var hvem som har ansvaret for å nekte 

besøk?118 Muligheten til å overføre ansvaret til moren ble møtt med at «noen skikkelige kryp 

er de fedrene».119 Et annet tegn på godt farskap var at man også tok tak i de vanskelige 

sidene ved foreldreskapet og ikke overlot det til mor. 

Hvordan fremstilles det når fedre ikke tar igjen morens forsprang? Tande-Petersen 

knyttet følelsen av skam og overflødighet til farskapet. Han trakk frem omsorgsoppgaver der 
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mor og far fikk ulike reaksjoner, «når du prøver å dikke – så begynner bylten å vræle»120, slik 

fremstilte han konkrete forskjeller. Jobben kunne også bli en kilde til bitterhet og dårlig 

samvittighet siden det holdt far borte fra hverdagene sammen med barnet.121 

Forsørgerrollen er tydeligere hos Tande-Petersen, men fremstilles med en slags bitterhet. 

Han gjør større forskjell på foreldrene enn Blikstad. Mødre og fedre var ikke likestilte i 

omsorgsarbeidet, «Du er far. Mor er foreldre.»122 Og at «en nyfødt unge forholder seg til 

bare et menneske: mor! Far blir oppfattet som en del av inventaret».123 Tendensen i boken 

var at fedre ikke ble foreldre automatisk, kanskje til forskjell fra moren, og at de lett kan bli 

forelder nummer to om de ikke tar aktiv del i omsorgen. Igjen dukker det praktiske aspektet 

opp, farskapet var handlende.  

Lorentzen analyserte også disse to bøkene. At de var fedre uten ekspertkompetanse 

ble sett på som et tegn på at alle og enhver kunne skrive slike bøker nå.124 Det han derimot 

ikke går inn på er at kjendiser og journalister har kunnet skrive og gi ut bøker kledd i 

samfunnets nye forestillinger. Med utgivelser på 90-tallet kan det være vanskelig å avgjøre 

om de reagerer på allerede etablerte forestillinger i samfunnet, eller vil forme dem. Dette 

ville være en anklage som også kunne gjeldt kvalifiserte forfattere, som ser en mulighet til å 

fremme sin egen rolle i utviklingene som skjedde. 

Oppfatningen om at fedrene måtte være aktive for å bli sett som naturlig del av barn-

foreldre-verdenen levde også ti år etter disse to bøkene. I 2000 kom «fedre og barn» ut, 

skrevet av de to psykologene Hareide og Moe.125 Interessant nok ble farskapet nevnt først 

som kvalifikasjon, «vi er to fedre som har skrevet dette heftet», før det ble trukket frem at 

de begge hadde erfaring fra foreldreveiledning og grupper for fedre.126   

Hareide og Moe konkluderte ut ifra forskning at fedre kunne utvikle omsorgsevne på lik linje 

med mødre avhengig av situasjonen og innlevelse. Forskjellen lå et annet sted enn i 

biologien; «Det er ikke kjønnet som er viktigst, men situasjonen og kulturbakgrunnen.»127 De 
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anerkjenner som tidligere bøker at det er visse felt der fedre ikke inkluderes naturlig, men 

hvor fedre likevel burde forsøke å delta. «De fleste steder er det en utreisesamtale … det er 

ingen automatikk i at fedrene blir invitert med på dette.»128 Implisitt sier de altså at det 

fortsatt en foreldreaktiviteter der fedre ikke blir regnet som en naturlig del, men at bortsett 

fra klare biologiske skiller så er det ingenting fedrene ikke kan ta igjen.  

Hareide og Moe mente likevel at det fantes en forskjell mellom foreldrene. Fedre sin 

foreldrerolle var mer preget av å gjøre ting sammen side om side, til forskjell fra morens 

nærhet og intimitet; «fedres leik derimot er mer fysisk stimulerende, den har i seg mer 

utfordring, initiativ og selvstendighet.»129 Det er mindre humor og spissformuleringer i 

språket til Hareide og Moe, men de fremmer også det samme synet om at fedre kan være 

foreldre på lik linje med moren ved å mestre de praktiske sidene. I tillegg etablerer de unike 

egenskaper ved farskapet. Selv om språket i de tre farskapsbøkene er ganske ulikt legger de 

alle vekt på et farskap i familien, med liten interesse for hva som skjer utenfor barn-mor-far 

treenigheten.  

Forestillingen om far som omsorgsperson 

Grunnfortellingen om farskapet i de politiske dokumentene var på overflaten at farskapet 

skulle integreres inn i familien igjen som en omsorgsperson. Under overflaten lå likevel 

forsørgerrollen som ingen helt var villig til å røre ved. Først på 90-tallet ble forestillingen om 

forsørgerrollen som en sentral del av farskapet virkelig satt til side gjennom en sterk 

oppvurdering av barn og fedres behov for en god relasjon til hverandre. Farskapslitteraturen 

fra 90-tallet reflekterte også en nedvurdering av inntektsgivende arbeids betydning for 

farskapet. Det var arbeidet i hjemmet, altså løsningen av hverdagens praktiske oppgaver i 

hjem og familie som nå definerte hva slags far du var. Totalt sett økte forventningene til 

farskapet ved at det oppsto nye krav i tillegg til en litt svekket forsørgerrolle. Far i familien 

skulle nå ivareta både følelsesmessige og praktiske behov på like linje med mor. 

KAPITTEL 3: FORTELLINGER FRA VÅR TIDS FEDRE 
«Ja, det blir vel ikke noen tjukke bøker av dette, hehe.»130 Slik ble avslutningen på det 

sjuende intervjuet mitt med menn som ble fedre for første gang i årene 1987-2003. Det 
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refererte sannsynligvis ikke til tiden på intervjuet, som hadde vart i overkant av førti 

minutter, som de fleste andre. Det er større sjanse for at det omhandlet farskapet, det var 

vanskelig for Geir å se for seg hvordan dette kunne være et tema for historikere. Med ønsket 

om å undersøke vår tids farskap oppsto det et behov for å få fedres egne fortellinger om 

dette, slik at deres perspektiv også blir synlig.  

Fedres fortellinger kan gi oss mer innsikt i hvordan menn ordla seg og hva de trakk 

fram rundt hvordan farskapet ble utført i praksis. Med dette for øyet samlet jeg fortellinger 

fra fedre, som kunne kaste lys over disse aspektene ved farskapet. Hva slags farskap ble 

fremmet i fortellingene knyttet opp mot deres egne foreldre, Hva var betydningen av deres 

sterke fokus på praktiske sider ved farskapet, Og hvordan etablerte de sin rolle 

sammenlignet med mødrene? 

Generasjonsrefleksjon 

Det er ikke til å komme bort fra at vi alle har hatt en far og mor, enten de var til stede i livene 

våre eller ikke. For de fleste ville de vært naturlig å sammenligne sitt eget farskap med 

foreldrene, det er tross alt det de fleste kjenner best. Refleksjoner rundt egne roller og 

praksis som foreldre var ifølge King en mulighet til å forhandle mellom gamle og nye 

holdninger.131 I de politiske dokumentene hang tidligere etablerte forestillinger om farskapet 

igjen helt frem til 90-tallet, tendensen var at fedre fortsatt ble sett som forsørgere, og at 

dette ikke ble virkelig utfordret. Flere av fedrene har til dels sterke meninger om hva de 

mente det tidligere farskapet gikk ut på, til forskjell fra sitt eget.  

De fleste fedrene kom fra tradisjonelle husmorsperiodefamilier der fedrene jobbet 

fulltid/drev gården mens mødrene hadde ansvaret for hjemmet og barna. De ser alle ut til å 

akseptere dette som nødvendig for deres egen del. De kommer med argumenter for hvorfor 

det var slik: arbeidende mødre var et tegn på «at man hadde sånn derre dårlig råd eller 

sånt.»132 Dette er en innsikt som Slottemo tok i bruk, morens situasjon i familien kunne si 

noe om fedrene, fedrene kunne føle seg demaskulinisert dersom familien ikke greide seg på 

hans inntekt.133 Forsørgelsesevne var synlig knyttet til farskapet.  
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De fleste av kandidatene vokste opp i tiden før fedre fikk mulighet til å ta ut 

foreldrepermisjon i 1978, og tjenester som barnehage og SFO var nærmest ikke-

eksisterende. Som blir nevnt i Henriks sitat nedenfor er at «barnehage fantes ikke», det er en 

ganske stor overgang imellom generasjonene at barnehage (og dagmamma) i fedrenes sinn 

gikk fra unntaket i deres barndom til et åpenbart utgangspunkt. 

I de politiske dokumentene henger tidligere generasjoners farsrolle klart igjen i 

materialet. Fortellingene fra fedrene behandler den forrige generasjonen på en mye mer 

distansert og motstridende måte. De ser den forrige generasjonen som noe fundamentalt 

annerledes, ikke nødvendigvis noe fundamentalt dårligere, men de gjør verdivurderinger der 

inntrykket er at den tidligere generasjonens praksis ikke lenger passer seg i dagens samfunn. 

Farskap på barnas premisser 

I en alder av 35 ble Henrik far i 1997, etter mange år der han og partneren prøvde å 

få barn. Han var hjemmeværende i perioder ut over permisjonen i småbarnsperioden på 

bekostning av karrieren og beskrev seg selv som en «omsorgsperson». Dette sto i skarp 

kontrast til hvordan han fremstilte sine egne foreldre. På spørsmål om hans egne foreldre 

etablerte han i starten at de var ulike fra han som foreldre, «de hadde en helt annen 

holdning til det å ha barn.»134 Det var spesielt to ting, som også andre fortellinger gikk 

innom, fedrenes involvering i barnas liv og balansen mellom kontroll og frihet. Et sitat fra 

Henrik gjenspeiler en holdning som mange møtte på: 

 «Det var aldri snakk om at de lekte med oss, det kan jeg ikke huske. 
Jeg vokste opp på en liten bygd i Nord-Norge, så det var bare å komme seg 
ut å finne noen å leke med. Leke aleine, jeg har aldri gått i barnehage, det 
eksisterte ikke før jeg ble stor. Så de har holdt på med sitt, og har hatt nok 

å gjøre, så det har skjedd en enorm forandring på de to generasjonene, 
hvor jeg er nummer to da, når det gjelder å være sammen med barn. Så 

min far, jeg skal ikke si at han ikke var opptatt av oss, men at han var 
opptatt av andre ting.»135 

 Henrik fremstiller sin egen far som en far for familien, på grensen til distansert fra 

han og søsknene. Leken ble i denne sammenheng en måte å vise grader av involvering, med 

Henriks egne barn var det enten slik at de var hjemme med foreldrene eller i barnehage. 
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Forståelsen av hvor mye tilsyn barna trengte var annerledes, Henrik selv er bevisst på dette 

«Min generasjon da er mer sånn passe-på-foreldre på godt og vondt.136» I de politiske 

dokumentene knyttet til farskapet ser det ut til at fremveksten av offentlige tjenester var et 

utgangspunkt for at noen alltid skulle ha oppsyn med barna selv i skolealder. Før barnehage 

var det eneste alternativet til familien at barna holdt på for seg selv, dermed er var det også 

en mulighet at foreldrene ikke hadde noe annet valg enn å la barna leke for seg selv. Dette 

ser ut til å være godt etablert i Henriks fortelling om sitt eget farskap, det var en endret 

forventning og mulighet til hvor mye kontroll på barna foreldrene skulle og kunne ha, 

kanskje også kontroll over. 

 Han styrket kontrasten mellom seg og sin egen far gjennom å snakke om familiehytta. 

Da han som «12-14 år da jeg var alene på hytta en helg» med en usikker båt, ingen telefon 

og vedfyring, dette fremsto ikke som noe dårlig for Henrik selv, men «det tror jeg ikke jeg 

hadde tatt sjansen på med mine barn, med vedfyring og sånt.»137 Her er han selvfølgelig mye 

eldre, men likevel var det klart at hans farskap krever mye mer styring på hva barna holder 

på med og hva han er villig til å la dem gjøre alene. Samtidig tjente hytteboka som en måte å 

vise forskjellen mellom Henrik og faren. Faren var på hytta (usikkert om det er mens Henrik 

fødes), og skriver om forskjellige ting. Men Henriks far skriver «ingenting om at han var blitt 

far. Det tror jeg ikke jeg hadde unnlatt å skrive om hvis jeg hadde hatt hyttebok *latter*.»138 

Ut fra de kulturelle farskapsidealene som Henrik ble far under, setter han seg opp mot 

foreldrene. Slik får han en refleksjon av seg selv som en far i familien, som er mer opptatt av 

barna og andre forventninger til seg selv som far. 

 Foreldrenes begrensede involvering i barnas liv settes mer på spissen av Jakob, som 

har en lignende forståelse av sine foreldre. Jacob ble far innen et år av Henrik, også i midten 

av 30-årene, han fikk barn kort tid etter at han møtte kona og før det hadde han «aldri hatt 

noen interesse for det.»139 Han ordlegger det på en annen måte, Jakob skiller mellom at «så 

levde foreldrene på sine egne premisser» med mer «stemoderlig behandling», mens han selv 

(og kona) har «levd på barnas premisser.»140 Men hva betyr det egentlig for vår tids fedre å 
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leve på barnas premisser? Det er fullt mulig at Jacobs foreldre mente at de levde til dels på 

barnas premisser, men ut fra Jacobs tolkning av dagens farskap gjorde de ikke det.  

For Jakob var det ikke å leve på barnas premisser at «de har aldri kjørt meg til en 

slalåmbakke, aldri tatt meg med på noe som helst som vi gjør veldig mye med våre barn» og 

«de lot oss barna gjøre hva pokker vi ville.»141 Stemoderlig behandling hinter om forsømming 

eller urettferdig behandling, negative konnotasjoner. Fortellingen til Jakob var en om fedres 

involverer i barnas aktiviteter og ønsker på barnas premisser «hva har dere lyst til, hva vil 

dere gjøre, og hva vil dere ha?»142 Fedre som ikke bare er i familien, men fedre som formes 

av barnas behov innenfor familierelasjonen.  

Trygghetsbegrepet i familien 

Jacob og Henrik aksepterte måten ting ble løst på som del av den generasjonens 

praksis. I Catos fortelling blir derimot faren et negativt moteksempel til å måle hans egen 

farsrolle opp mot. Cato selv Tok ut en stor del av permisjonen da han ble far på 90-tallet før 

fedrekvoten, og beskrev det å bli far som en oppvekkelse. «Synes egentlig at jeg ikke hadde 

så veldig god far selv. Så jeg tenkte det at jeg ville legge mye vekt på å bli en god far selv.»143 

Hva legger Cato i dette? «Han var veldig lite hjemme», «lite deltakende i hva jeg holdt på 

med», og «heller ikke en veldig trygg far.»144 De to første punktene forteller om et far for 

familien og minner om de to andres fremstilling, men trygghet kunne ha ulik betydning 

avhengig av ståsted. 

 To tolkninger peker i ulike retninger. Det trygghet kunne betydd var trygghet fra farer 

og dekning av primærbehov, en far som jobber for å sikre familiens inntekt og morens 

mulighet til å være hjemme med barna. Den andre tolkningen ser trygghet fra barnets 

premisser, der trygghet kan handle om emosjonell tilstedeværelse og involvering i barnas liv, 

det er barna som skal føle seg sett.  

Et eksempel på hva Cato anser som viktig, er mentalitet til livet og skuffelser, han går 

inn på aktiviteter og relasjoner «og så synes jeg også det at det er viktig å lære barna det at 

hvis det er noe som de synes er fint og de velger vekk det, så kan det bli erstattet av noe som 
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også er veldig fint.»145 Et annet eksempel var balansen mellom kontroll og frihet for å bygge 

gjensidig tillit mellom far og barn der et bra forhold «bygd et bra forhold, at jeg kunne stole 

på dem og at de kunne stole på meg. Barna mine er veldig åpne om hvordan de har det, og 

det synes jeg er veldig betryggende.»146 Det blir en fortelling om at fedre har som ansvar å 

bygge opp tryggheten som kan skapes i relasjonen mellom far og barn. Tanken om trygghet 

er måten Catos fortelling skilte mellom fedre for familien og fedre i familien. 

 Tendensen blant fedrene var klar, Et fraværende forsørgerfarskap som ikke bygde 

mer på barnas premisser ville vært helt uakseptabelt for dem selv. Å kun være far for 

familien var noe som tilhørte en annen tid. Parallellen til farskapet Lorentzen fremmer er 

ganske tydelig. Far skal være involvert i familien med barna, men han skal ikke være 

autoritær. Gjennom negativ eller nøytral sammenligning med sine egne foreldre, etablerte 

fedrene sitt eget farskap i kontrast til noe de ikke ønsket å identifisere seg med. Vår tids 

farskap var i deres øyne et der far var en klar omsorgsperson i barnas liv. De skulle være 

involvert i hva barna drev med på deres egne premisser, med mål om at relasjonen mellom 

far og barn skulle resultere i en indre trygghet og tillit hos barna. Oppdragelse innenfor 

selvkontroll og disiplin etableres som del av farens rolle i familien. At disse kandidatene er 

fedre i familien må nærmest tas for gitt, det mer sentrale er hva det går ut på for dem. 

En praktisk inngang til farskapet 

En tendens som etter hvert ble tydelig i intervjuene var at det var lettere å prate om, fremfor 

hvorfor. Hverdagens praktiske problemstillinger ble knyttet til farsrollen som en måte å 

snakke om utfordringer, og trekke oppmerksomhet mot selve utføringen av farskapet. 

Hvordan roller i familien var fordelt var de langt mer tilbakeholdne med. Til tider fungerte 

det også som inngang til dyptliggende tanker eller hint om nye sider ved farskapet. En 

gjennomgående praktisk utfordring fedrene tok opp var levering og henting av barn. 

Birger fikk en sønn i 1987, både permisjon og barnehage skulle vise seg å bli store 

utfordringer. Hans fortelling bar klarest preget av møtet med mer tradisjonelle forestillinger 

om farskap. Selv i møte med vanskelig reisevei så skulle barna i Barnehage, det var det liten 

om tvil om. Birger gikk inn på åpningstider, og antall buss/togbytter han må gjøre for å 
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levere sønnen «Så var det å ta buss til endestasjonen, og den snudde jo med en gang så det 

rakk jeg ikke, og det var buss bare en gang i timen så jeg måtte gå rundt et vann og ta igjen 

bussen på andre siden.»147 Det er en måte å trekke frem utfordringer knyttet til farskapet, en 

viktig detalj er at siden Birgers kone også jobber er det en utfordring som gjelder begge to. 

Henting og levering i barnehage er som den første unikt for denne generasjonen. Før dem 

hadde dette ikke vært noen vanlig del av foreldrenes liv, Det ble en naturlig del av farskapet 

for dem. 

Men det kan ha vært viktig for Birger å få frem sin rolle, for han går inn på denne som 

en vei ut av å snakke om at han ble nektet å ta ut foreldrepermisjon av sjefen sin. «Men det 

var jo avhengig av personlige, nærmeste leder, så ellers så var det jo det med barnepass etter 

hvert.»148 Når moren tar ut permisjon og i tillegg er den som «det er jo klart at det var moren 

som ordnet og styrte med mye av de tingene», så kan det oppleves fra Birger som at han må 

underbygge sin egen posisjon i familien.149 Ved å gå over på de praktiske sidene ved 

småbarns-tiden så reetablerer han sin egen rolle i familien.  

Praktiske sider brukes igjen til å unngå å snakke direkte om farsrollen, 

fritidsaktiviteter var en fast del av hverdagen for de fleste fedrene. På spørsmål om rollen i 

familien, «noe særlige tanker om roller på den måten det vet jeg ikke om vi har», før han går 

rett på logistikken rundt barnas fritidsaktiviteter «Trur vi delte det mellom oss ganske greit, å 

følge opp på de fritidsaktivitetene da, det var jo sånn på kveldene og forskjellige ting.»150 Det 

blir en måte å snakke om roller uten å forholde seg til hva som skiller mor og far, men heller 

på hva de hadde til felles. 

Jakob var selv svært fysisk aktiv, og så fordeler. Han delte også kjøringen med kona, 

for «Ja, vi kjørte begge to, noen ganger fire aktiviteter på samme dag». Kjøring til og fra 

aktiviteter er ikke unikt for faren, men Jakob får vist det han så som en positiv side ved det, 

«For du får prate med barna på vei i bilen, du opprettholder en kommunikasjon og det er 

veldig viktig. Følge med på alt, på alt mulig.»151 Som foreldre er dette en viktig tid for han å 

tilbringe sammen med barna i en ellers travel hverdag.  
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I løpet av intervjuene var jeg fast innom spørsmål på om og hvordan de beskrev det å 

bli far til andre personer rundt seg. Birgers svar ledet ikke noe videre, men var et godt 

eksempel på hvordan de fleste begynte å besvare spørsmålet: «Nei, nei. Ja, knapt nok», og 

over på litt vagt snakk om andre barn og foreldre i området før han går inn på at sønnen 

startet med samme sport som naboen så «Vi hadde mye kontakt med dem om kjøring og 

sånt, så vi bytta jo på å kjøre på trening og kamper og sånne ting.»152 Igjen trekkes 

oppmerksomheten mot praktiske løsninger på det hverdagslige. At roller i familien og 

diskusjon rundt farsrollen unngås, kan tolkes enten mot at Birger ikke er bevisst på 

kjønnsroller i hans egen kjernefamilie eller at det ikke er noe han vil forholde seg til. 

Et praktisk farskap som overgang til mer følelsesmessige temaer. 

Det samme spørsmålet om å diskutere farskapet ble stilt til Fredrik. Da han ble far på starten 

av 2000-tallet var det klart at både han og konen skulle fortsette å arbeidet. Svaret begynte 

likt som Birger, at «nei, det gjorde de ikke», til nød om det hverdagslige. «Nei, altså 

følelsesmessig? Nei», var slik Fredrik begynte svaret sitt på dette, men han endte opp i «Men 

det er klart det at det er bekymringer, når man er ute med gutta og drikker litt så kommer 

bekymringene fram og så snakker man jo litt dypere av og til. Alle har bekymringer.»153 Så 

hva skjer i mellom? 

 Tendensen til at fedrene ikke har snakket med andre om det å bli far leder hos 

Fredrik inn i spørsmål om praktiske problemer fra de rundt han. Han nevner blant annet at 

han blir spurt om han skal skaffe seg ny bil, «Så det er en del sånne rare krav, som en 

egentlig ikke må bry seg så mye om. Klart man kan kjøre barn i en gammel bil, det går fint. 

Man må ikke ha helt ny, så det er en del forventninger rundt omkring fra venner og kanskje 

foreldre og slekt og sånt, men det får man prøve å ikke bry seg så mye med».154 Gjennom en 

praktisk problemstilling får Fredrik en inngang til å gå i dialog med andre forestillinger og 

forventning til farsrollen enn han egen oppfatning. Forventningen om at han skulle følte et 

press for å kjøpe inn nye ting, mens han selv tar avstand fra pengebruken kan si noe om han 

som far. Det kan knyttes til den klare oppfatningen om at begge foreldre var forsørgere, han 
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hadde ikke noe behov for å demonstrere evnen til å forsørge en familie gjennom innkjøp av 

unødvendige ting.  

 Måten praktiske oppgaver ble knyttet til farskapet skilte seg fra slik deres egen fedre 

ble fremstilt. Eivind, som vokste opp på 50- og 60-tallet satte ord på overgangen: «Skifte 

bleie og alt det der selvsagt, som min far ikke gjorde da. Han skifta jo aldri en bleie, så det 

var veldig forskjell på generasjonene der. Så jeg var kanskje den generasjonene som det 

skjedde ganske mye med da, i forhold til å delta på det praktiske da med å stelle med 

barnet»155 Det underbygde tendensen til at fedrene så sin egen deltakelse i disse oppgavene 

som viktig for deres rolle.  

Det praktiske er en god inngang til å snakke om bekymringer også, som trygghet. 

Jakob og Geir brukte begge det praktiske som overgang til trygghet for barna. På spørsmål 

om endringer etter som barna ble eldre gikk Geir inn på bleieskift og barnehage for fire barn 

til skolegang «Det var jo rett og slett hele sekker med bleier å bære ut hver dag, forferdelig til 

overgang når det var slutt på den jobben *latter*. … var presist på barnehagen når den var 

tjue minutter på åtte hver dag i flere år. Men det var noe helt annet når det også var slutt, på 

samme vis som med bleier.»156 Bygda i Trøndelag, og skolebussen gikk på den ene veien der 

alle kjørte. Men siden skolebussen begynte å snu på hans gårdsplass var det tryggere for 

barna enn å stå langs veien «Det har vært betryggende, de har stått inne til bussen har 

svingt.»157 I fedrenes fortellinger er overganger i barnas liv ofte for fedrene overganger fra 

praktiske utfordringer til indre bekymringer. Overgangen fra å beskrive en praktisk endring i 

hverdagen, til å snakke om opplevelsen av endringene går igjen flere steder. Det er nok ikke 

unikt for vår tids fedre at det å bli far bydde på korte netter og blodskutte øyne, men 

forklaringene de kommer med er muligens nye. 

Etter som barna vokste opp, kom det nye bekymringer. Jakobs overgang var krabbing 

til gående barn som måtte holdes trygge «Så må du, når barna er veldig små, der er jo aldri 

snakk om å dra på stranda, du får jo aldri lagt deg ned, du kan ikke lukke øynene ti sekunder 

fordi du må passe på hele tiden.»158 Avslutningen av noen oppgaver, ble starten på 
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bekymringer som far. Kanskje spesielt for Jakob, som hadde en sønn som likte å vandre i vei 

dersom ingen passet på. Minner om sønnen var en bekreftelse på bekymringene, «Da hadde 

vi kalt ut naboene for å lete, og så hadde han løpt ned til bensinstasjonen ikke sant, og det 

setter en støkk i deg.»159 At barna var trygge, både emosjonelt og fysisk var noe fedrene tok 

på seg.  

 Fortellinger fokusert på det praktiske fremstår langt mer nøytrale enn de som 

beskriver oppdragelse og bekymring. Fedrene er opptatt av dette, men de kan oppleve det 

som vanskelig å uttale seg om. Det praktiske kan tjene som et tryggere grunnlag for en 

diskurs om hva farskapet går ut på. Utfordringer knyttet til barnepass, og henting og levering 

i barnehage kan demonstrere fedrenes involvering i barnas liv uten å måtte gå inn i 

potensielle diskusjoner om kjønnsroller, selv om det i prinsippet er det samme. Det er et 

handlende farskap, det viktige er ikke om du har barn eller ikke, men hvor involvert du er i 

livene deres som definerer dem som fedre. 

Fedres forståelse av sin posisjon i familien 

Fedrenes fremstilling av partnerne sine er en nær del av hvordan de forstår seg selv. 

Fortellingene ledet ofte vekk fra mødrene, siden de ikke kunne gi sitt samtykke. Men i 

fortellingene ble mødrene ofte lagt frem som avgjørende i to ting, det ene var når familien 

bestemte seg for å få barn, og hvordan permisjonen skulle fordeles. Brudd mellom mor og 

far kunne også være en viktig del av fedrenes fortellinger, der det for mange kanskje kan 

være slutten på farskapet. 

Mødrenes livssituasjon vs. Fedrenes forsørgelsesevne 

Tendensen i forskningen på tidligere farskapsperioder var veldig klar på at fedrene så seg 

selv som forsørgere for familien. Dette var en viktig del av maskuliniteten deres, en måte der 

de gjentatt ganger får bekreftet hva slags rolle de hadde. Det var også en helt grunnleggende 

betingelse for etablering av familie og å få barn. Denne betingelsen var svært tydelig hos 

mennene Danielsen intervjuer, først jobb, så familie.160 Hvordan så fedrene jeg intervjuet 

dette? 
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Måten mødrene trekkes inn i fortellingen er talende her. Arne hadde vært 

ferdigutdannet og i arbeid i flere år da han ble far for første gang, i likhet med alle de andre 

fedrene i utvalget. I hans fortelling virket samboerens status mer relevant, det var hun som 

skulle fullføre utdanningen og få seg jobb som virket mer avgjørende for når de bestemte 

seg for å få barn. «Hun skulle nå bli ferdig med utdanningen først, så bestemte vi oss for å få 

barn.»161 Men hva betydde dette egentlig for farskapet, det kunne se ut til at der en fast 

inntekt måtte sikre før så måtte nå to inntekter sikres før tanker om barn dukker opp. 

 Det var enda mer tydelig hos Eivind. Eivind er den klart mest jobborienterte av 

fedrene i utvalget, han «jobbet jo mye hele tiden egentlig». Det var «stort press» og «mye 

som skjedde på jobben.»162 Men «så vi venta med barn til ho var ferdig og et par år etter det 

i jobb. Så begge var i jobb i prinsippet, så vi var enige om at vi skulle ta ansvar for barnet 

begge to.»163 Det var ganske spesielt å trekke frem morens livsfase som betingelse for når de 

valgte å få barn. Man må anta at det trolig er litt mer komplisert enn dette, men det er 

likevel et ekstremt brudd med husmorsperioden. Både Arna og Eivind er i arbeid og er 

forsørgere for familien, men i fedrenes fortellinger tas det fullstendig for gitt som en 

bakgrunnsdetalj.  

 Det var kanskje ikke så overraskende, i de offentlige dokumentene fra 90-tallet var 

farens forsørgerrollen langt mindre synlig. Etter hvert som flere fedre ønsket å ta ut mer av 

den økende permisjonen, og fedrekvoten ble introdusert i 1993, var det blitt mye viktigere 

for familien økonomisk og for fedrene rettighetsmessig at mødrene var i fullt arbeid. Selv om 

fedrene ikke setter ord på det, kan det være uttrykk for at de var opptatt av hva slags effekt 

morens situasjon kunne ha på deres egne muligheter i familien. 

Fedrenes opptjening av permisjon var tross alt avhengig av morens yrkesdeltakelse. 

Denne rettslige forskjellen var å foretrekke for staten over de mulige økonomiske 

kostnadene. Dersom fedrene ville være fedre i familien kunne en partner i samme livsfase 

som dem selv, utdannet og i full jobb, være en viktig betingelse. Det kan også være at de 

fleste fedrene tok det for gitt at barna skal tidlig inn i barnehage. I fedrenes fortellinger var 

mors livssituasjon ganske avgjørende for når familiene valgte å få barn og hvordan de valgte 
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å innrette seg etterpå. Dette kunne være knyttet til hvor økonomisk lønnsomt det kunne 

være for familien med tanke på opptjening av permisjon og at mødrene fortsatt hadde egne 

karrierer de skulle følge.  

Usikkerhet: farskapet under svangerskap og fødsel 

 I fedrenes fortellinger var svangerskapskursene klare sidefortellinger som viste sider 

ved farskapet de fortsatt var usikre på. Fredrik og Cato ble fedre med over ti års mellomrom, 

men gir uttrykk for det samme ubehaget. De har lit ulike syn på farskapet før fødselen, «Man 

forbereder seg sammen, det er jo ikke bare hun som er gravid, man er gravid begge to på 

mange måter.»164 For Fredrik er farskapet følelsesmessig og praktisk i gang før fødselen, 

mens for Cato så «sitter man jo skikkelig på sidelinja når kona er gravid.»165 Farsrollen 

fremstår for fedrene litt uklar før fødselen, Begge forstår lite av forventningene fra 

svangerskapskurset. Fredrik «hun meldte seg på fødselsyoga og sånne ting. Og vi var med 

sammen siste gangen der, veldig merkelig, nei der var kleint altså»166 Slik han ser det hører 

ikke fedrene til på denne arenaen, de har ingen klar rolle der.  

Cato hadde en lignende opplevelse på svangerskapskurs, «På et tidspunkt kjente jeg 

det at jeg fikk aldeles nok da. Så da var det jo sånn anledning for å stille spørsmål, for det lå 

jo sånn 20-30 damer utover et gulv med svære mager og sånn.»167 Utredningen fra 1984 

foreslo å sikre fedrene tilgang til kursene, men for mange fedre var det en fremmed verden. 

Foreldrene skulle forberedes på å bli omsorgspersoner på kursene, men fedrenes 

fremstilling ga dem ingen selvstendig rolle, de var der for å støtte mor. Mye i likhet med 

hvordan de politiske dokumentene begrunnet fedrenes tilstedeværelse under fødselen, det 

var basert på om moren ønsket det. 

De eldre fedrene i utvalget var mer bevisste på at det hadde skjedd en overgang til en 

forventning om at fedrene skulle delta. Eivind fremsto bevisst på at det var «noe nytt for min 

generasjon da, at man var med.» hvorpå han «Selv om jeg i blant følte at jeg var litt, ja, du er 

ikke akkurat den viktigste personen under fødselen *latter*.»168 Birger er bevisst overgangen 

siden han selv var med, mens «den eldste niesen min ble vist fram bak en sånn der 
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glassvegg.»169 Som de eldste på 64 år var dette en utvikling de var bevisste på selv, hadde de 

fått barn tidligere hadde de kanskje måttet vente utenfor. Fedre skulle være tilstede, men 

kan ha opplevd usikkerhet på hva deres rolle var før barnet ble født, i tråd med 

fremstillingen av svangerskapskursene. 

Møtet med helsestasjonen ble en overraskelse for Cato i Fredrikstad. «Likevel så fikk 

dem jo helt sjokk da jeg kom opp på helsestasjonen med dattera. For dem hadde jo ikke noe 

system for å takle at en mann kom inn der da, altså med rom og sånne ting.»170 som 

omsorgsgiver for barnet blir faren møtt med usikkerhet, hva gjør han der? Kan det være noe 

i veien med moren? Helsesystemet i denne fortellingen tok det fortsatt for gitt at mødrene 

tok ut permisjonen i begynnelsen og dermed også ansvaret for helsekontrollene. 

Det er verdt å huske at det på dette tidspunktet hadde gått nærmere ti år siden 

dokumenter begynte å omtale tilpasning av helseinstitusjoner for fedre. Paradoksalt nok går 

møtet til Cato med arbeidsgiveren i det private næringslivet bedre, «Jeg syntes at jobben la 

godt opp til det egentlig» og «arbeidsgiverne mine har vært veldig greie i forhold til 

tilrettelegging da.»171 Catos fortelling viser at hans forsøk på å etablere seg som far i familien 

og omsorgsperson på lik linje med mødre møter motstand. 

Permisjon til pappa 

Et annet felt der mor i utgangspunktet ble behandlet som avgjørende var i fordelingen av 

permisjon. Imre ble far for første gang i 2001, tre år etter at kontantstøtten ble innført av 

Bondevik regjeringen. Etter at datteren ble født tok moren ut permisjonen, mens Imre kun 

brukte opparbeidet avspasering. «Vi valgte 40 uker full lønn, og så jobbet ikke hun så mye 

mer på noen år. Det gikk det lang tid før *datteren* kom i barnehage. Hun var nesten fire år 

hjemme med moren sin.»172 Dette førte til at Imre inntok en rolle som hovedforsørger for 

familien. «Da jobbet jeg veldig mye. Kan si når den ene ikke jobber så må den andre jobbe litt 

ekstra. Og jeg hadde jo ikke noen sånn gull-lønn eller noe som helst på den tiden der, så det 

som var av overtid og bonuser det prøvde jeg å karre til meg.»173 Økningen i arbeidsmengde 
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blir fremstilt som en reaksjon av familien, og morens, valg om å ikke gå tilbake i arbeid. To-

inntektshusholdningen var akseptert som utgangspunkt. 

Imres fortelling er om småbarnsfedrene som øker arbeidsmengden sin, heller enn å 

redusere den eller ta ut permisjon. Når han får sitt andre barn, i et nytt forhold, så er det den 

samme løsningen. Det var et gjennomgående mål blant politikerne de siste tiårene at 

familiens valgfrihet når det kom til løsninger på barnepass skulle økes. Moren fremstår i 

Imres fortelling likevel som den styrende for hvordan dette løses, ikke nødvendigvis ved at 

hun tar avgjørelsene, men ved at hennes situasjon er den som ikke var helt avklart på 

forhånd som forsørger. Likevel er Imre selv tross alt fellesnevneren for to valg om å bruke 

kontantstøtten, og han fremstiller ikke dette valget som noe uheldig. 

Andre fedre fremstilte også kona som avgjørende for uttaket av permisjon. Eivind «Eg 

hadde ein måned som eg måtte ta. Men kona mi var ganske klar på at hun ønsket lang 

permisjon. … Men på den tida så var det liksom én måned som var fars permisjon. … Men i 

hvert fall så ønsket hun å ha lengst mulig permisjon på alle de tre barna vi har fått.»174 En litt 

spesiell detalj er at han fremstiller det som at én måned er det far har rett til å ta ut. På dette 

tidspunktet er det ikke noen fedrekvote, og den totale permisjonen er mye lengre. Uansett 

fremstår det klart at dersom mor ønsker lang permisjon, skal hun få det. Moren blir den 

avgjørende, og det ville hun i teorien også ha vært dersom det var uenighet om dette.  

Han kan ha tilpasset fortelling litt siden jeg fulgte opp med spørsmål om han ønsket å 

ta ut mer permisjon. På det så svarte han at det var helt greit siden fikk en lederstilling, slik 

at «egentlig var det veldig upraktisk med en lang permisjon da. Så det passet egentlig veldig 

bra for begge to.»175 Med det blir forklaringen mer nyansert, dette var et tidspunkt i 

karrieren hvor det kunne ha vært uheldig for han å være lenge borte fra jobben.  

Så var det andre fedre igjen som gjorde kravet om en egen del av permisjonen til et 

viktig moment i fortellingen. «Så jeg sa egentlig ganske tidlig at jeg skal ha permisjon, det er 

viktig at JEG har permisjon. Jeg synes det er viktig da at alle fedre tar seg tid til å være alene 

med ungen.»176 Fredrik snudde tanken om ønsker på hodet. Det var viktigere å få frem at 
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permisjon var knyttet til hans selvforståelse som far, enn at han var villig til å la kona ta den 

avgjørelsen alene.  

Måten han formidler betydningen av permisjon for hans rolle i familien kan knyttes til 

to tidligere punkter i oppgaven. «Dette er en verdi sant, at føler man seg utrygg på bleier og 

mating så blir det jo til at mor gjør det da, så mister man jo selvstendigheten man har i livet 

og den egne tryggheten på at jeg kan fikse dette her, og det er viktig, så jeg sa at jeg skal ha 

permisjon.»177 For det første så er det tegn til samfunnsaktører i dette utsagnet. Blikstad 

mente at fedre skulle kreve sin del av barnestellet, at det ikke skulle være noen sider ved 

foreldreskapet hvor far var nummer to.  

Det andre og viktigere poenget med utsagnet er at det blir et nytt møte med det nye 

farskapets konsept for trygghet. Fredrik vil ha en indre trygghet på at han kan være en 

fullverdig omsorgsperson for barna. Mangelen på trygghet ble brukt som en kritikk av den 

forrige generasjonens fedre, som aldri hadde noen permisjon eller tok noe særlig del i 

omsorgsoppgaver. Satt opp mot Imre og Eivind ser det ut til at de ikke hadde den samme 

oppfatningen om at permisjonen var et viktig middel til å innta den ønskede farsrollen for 

dem. Enten permisjonen sees som en oppgave som må løses, eller en mulighet som må 

gripes, fremstår det som at de tillegger mors ønsker svært stor vekt.   

Husarbeid for foreldre  

Ved siden av foreldrepermisjonen var husarbeid også ansett som morens domene i 

husmorstiden. En fast del av husmorsrollen, en som det kunne være stolthet knyttet til god 

gjennomføring av. Ryddig hjem, rene unger og ribbe til jul var hennes ansvar. Slike oppgaver 

ble i husmorsperioden sett på som demaskuliniserende for fedrene å drive med, langt mer 

enn omsorgsoppgaver.178 Derfor er det viktig i forskningen å skille mellom husarbeid gjort 

som del av rollen i familien, og det slottemo beskriver som «å hjelpe til», som betydde at 

fedrene ikke egentlig anså det som sine oppgaver.179 Ble husarbeidet også integrert i 

farsrollen gjennom fedrenes fortellinger? Det var en klar overgang blant fedrene. Dette var 

oftest noe som kom på direkte spørsmål. Birger brakte litt spøkefullt opp tre oppfatninger i 

fortellingen 
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«Ja, vi prøvde jo å fordele det. Men da sa de jo sånn at *kvinnfolka de ser 
jo møkka for mennene gjør det*. … Så det var nok sånn hos oss også, 

prøver jo å henge med så godt jeg kan. Men beslutningene om når det 
skulle vaskes og ryddes og sånt var nok fruen som tok ja. Snømåking var 
mest meg, sånn gå i butikken og lage middag mest kona mi, tror jeg nok. 

Så sånn sett ganske tradisjonelt rollemønster»180 

For det første ble husarbeid regnet som en reell del av hans oppgaver i familien. Dette blir 

tydeligere i det andre poenget, kona gjør mer husarbeid og tar avgjørelsene for når det skal 

gjøres uten at dette frigjør han fra medansvaret. At han ikke gjør like mye husarbeid 

fremstilles ikke som noe positivt. Birger hadde ikke noe behov for å distansere seg fra 

husarbeidet, han var mer opptatt av å rettferdiggjøre eller unnskylde at han ikke gjorde like 

mye. Det tredje poenget er at Birger plasserer dette inn i en historisk kontekst selv, ved å 

fremstille det som gammeldags.  

 Det at hjemmet har vært ansett som morens fremstår fullstendig fraværende hos 

fedrene. King la merke til at det i engelsk husmorsperiode kunne skape spenninger å delta 

mer i hjemmet, ved at de kunne utfordre hverandres posisjoner i familien.181 Om ikke annet 

virker denne tanken knyttet til hjemmet fullstendig fraværende. I familien til Jakob skulle det 

være annenhver uke med matlaging. Han beskriver konas matlaging som «uovertruffen», 

men «men kona mi er så mye bedre enn meg at barna ofte vil at hun skal gjøre det. Men jeg 

er veldig flink til å rydde hjemme, … Rydding og vaske klær, der mener jeg at jeg har vært 

best i mange år *latter*»182 I Jakobs fortelling bidrar de ikke med nøyaktig det samme, men 

han antok at det var nødvendig å fremstille hvordan fordelingen av husarbeid i bunn og 

grunn var veldig lik.  

 Tendensen rundt husarbeid var den samme blant fedrene. «Jeg har ment at de 

praktiske oppgavene, de må deles likt mellom mor og far, og der tror jeg at vi stort sett har 

hatt en ganske lik arbeidsfordeling praktisk.»183 Et unntak var Imre, han var direkte på at 

«Jeg tror hun gjorde mesteparten. Ja, det gjorde hun, nå jobbet jo hun... hun jobbet ikke 

100% og jeg jobbet 120%.»184 Men han var også eneforsørger i denne perioden, mens kona 
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var hjemme med kontantstøtte. Det falt likevel Imre naturlig inn å minne om dette gjennom 

yrkesaktiviteten. Dette styrker poenget om at fedrene trenger en begrunnelse dersom 

balansen i husarbeidet er skjev. Fordi de ville unngå å fremstå som familiemenn tilhørende 

en generasjon der fedrene ikke gjorde husarbeid. Alle avvik fra lik deling følte de et behov 

for å kommentere. 

Dette var ikke noe fedrene gikk inn på selv, så det ble til dels en sidefortelling som 

underbygde dem som fedre i familien. Selv om balansen varierte, fremstilte de seg som 

produsenter av hjemmet på lik linje med moren. Dette var et gjennomgående tema i 

forskningen på menn i familien, at de ofte var konsumenter av hjemmet.185 I fedrenes 

fortellinger er ikke hjemmet et fristed fra den store verden der ute som må vernes. Det er et 

hjem de ønsker å være del av ut fra egen innsats på lik linje med moren.  

Farskapet i familiebrudd 

Selv med et lite utvalg på ti fedre var det ikke uventet at noen fedre hadde opplevd brudd og 

barnefordeling. Det var et vanskelig tema å snakke om. Det var et område der den kulturelle 

forståelsen av mødre som den viktigste omsorgsgiver kom fram, og det var en tendens til at 

mødrene fikk større omsorgsansvar enn fedrene. Lorentzen beskrev det som et paradoks at 

perioden der kulturelle forestillinger om fedrene i familien dominerer, er den samme 

perioden der så mange har lite kontakt med barna sine.186 Det som var uventet ved fedrenes 

fremstilling av barnefordeling, var at de ga et alternativ til den kulturelle oppfatningen om at 

fedrene ble tilsidesatt. 

 I Catos fortelling ble fordelingen fremstilt fredfullt, men etterspillet var preget av 

uenighet. «I første periode var det sånn at de var annenhver uke, alle tre, men så sa vi at de 

fritt kunne hvor de skulle bo». Dette gjør lite annet enn å hinte om et fredfullt utgangspunkt 

før det neste skrittet. «Den mellomste valgte i en periode at hun bare ville bo hos mor, og det 

gikk veldig bra.»187 Ligger det noe positivt i dette? Faren aksepterte barnas valg. «Og så 

valgte hun at hun bare ville bo hos meg. Og det gikk ikke så bra, for det likte ikke moren … 

det ble veldig mye bråk med at moren ikke aksepterte at den mellomste bodde hos meg.»188 
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Fortellingen skaper et skille mellom mor og far, «så mor hadde et stort problem med at de 

ville bo hos meg.»189 

Henrik opplever det likt i sin fortelling, etter skilsmisse og barnefordelingssak, går han 

over på hvordan løsningen opplevdes «Nei, hun syntes jo det var brutalt å ikke være sammen 

med de halvparten av tida. Ehm, det syntes for så vidt jeg også, men jeg innså vel at det var 

konsekvensene av vårt valg og mitt valg om å bryte ekteskapet. Så jeg avfant meg med det 

før hun gjorde det.»190 Dette ser ut til å være en måte fedrene kan demonstrere sin vilje til å 

forsvare omsorgsrollen sin for barna, og vise at de er opptatt av gode løsninger på barnas 

premisser.  

Det må sies at selv innenfor et tema som familie, må barnefordeling være et ekstra 

følsomt tema. At dette ble en del av fedrenes fortellinger var trolig en indikasjon på at de så 

seg selv som vellykkede fedre, at brudd med moren ikke endret dette. Dette blir jo bare den 

ene siden av saken, men det ser ut til å være et tegn på hvordan fedrene forsvarer sin 

posisjon som fedre i familien og ikke lot seg tilsidesette av moren i fortellingene. Det passer 

svært godt med andre aspekter ved fortellingen, som at Cato og Henrik tok ut mesteparten 

av foreldrepermisjonen, og at de prioriterer mye tid sammen med barna. Slik gir de familiens 

oppsplitting mindre mulighet til å gi fortellingene sine om farskapet et negativt preg. Det er 

tross alt et svært følsomt tema som mange fedre vil ønske å unngå dersom det ikke spiller en 

rolle i deres selvforståelse som fedre. 

Delkonklusjon 

I et tilbakeblikk over fedrene jeg intervjuet var det vanskelig å komme bort fra at de 

fremstilte seg selv som ganske vellykkede og moderne fedre. De satte seg i kontrast til en 

tidligere generasjon de ikke ville identifisere seg med, og etablerte seg med det innenfor en 

annen farskapsfortelling med helt andre forventninger til hva en god far skulle være. Et fokus 

på praktiske sider knyttet dem klart til foreldrelitteraturen, de gode fedrene var handlende 

og dypt involvert i familielivet. I familien så fedrene sin egen rolle som svært lik moren, der 

morens rollene i familien skilte seg hadde fedrene et behov for å rettferdiggjøre ulikheten 

med andre aspekter. Det var vanskelig å si om fedrene måtte reforhandle noen holdninger til 
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intervjukonteksten. De fremsto som trygt etablerte innenfor det farskapet som ble fremmet 

av samfunnet rundt dem både gjennom de skriftlige kildene jeg analyserte tidligere, og anså 

disse forventningene som like de fra nåtid. For de fedrene som sterkest omfavnet det nye 

farskapets muligheter var det heller slik at de ble møtt med forventninger om eldre 

kjønnsrollemønstre. Slik fedrene fremstilte seg var forestillingene fra samfunnet på ingen 

måte radikale, de var heller til tider gammeldagse. Fedrene hadde grepet det nye farskapet 

og opplevde det som berikende i sine liv. 

KAPITTEL 4: KONKLUSJON 
Avslutningsvis vil jeg gå tilbake til spørsmålet jeg ønsket å gi et svar på i oppgaven. Det kan 

definitivt sies at fedres fortellinger i svært liten grad skilte seg fra samfunnets forestillinger 

om farskapet som ble fremmet, spesielt inn på 90-tallet. De fleste fedrene anså farsrollen 

som langt mer enn å forsørge familien. Det som var spesielt merkbart var likhetene i 

forsørgerrollens status, mannsrolleutvalget og farskapslitteraturen gjorde dette til en birolle 

som ikke var særlig verdt å snakke om med mindre den kom i veien for omsorgsrollen. Dette 

gjaldt også i stor grad for fedrene, de fremstilte forsørgerrollen som uviktig i sin 

selvforståelse som fedre.  

 Det er likevel verdt å merke seg at det ikke er 70-tallets eller 80-tallets farskapsideal 

fedrene forsøkte å fremme i sine fortellinger. I de tiårene viste det seg at forestillingene om 

far som omsorgsperson og far som forsørger sto i konflikt med hverandre. Dette fremstilte 

fedrene som en gammeldags oppfatning, for dem tilhørte dette deres foreldregenerasjons 

farskap. Det som tidligere i perioden var et ideal man skulle strekke seg etter, ble av fedrene 

fremstilt som normalen. Om dette var en korrigert beskrivelse av fedrenes forestillinger på 

90-tallet er vanskelig å si, siden farskapsidealet de beskrev faktisk tok form i tiden da de ble 

fedre. 

Kvalitative intervjuer viste seg å være en takknemlig kilde til å få frem fortellinger om 

farskapet. Gjennom fortellinger om praktiske løsninger kom fedrene inn på til dels dypt 

personlige forhold som de nølte med å gå inn på gjennom på direkte spørsmål. I Fedrenes 

fortellinger kom roller i familien i stor grad frem gjennom beskrivelser av hvordan praktiske 

utfordringer ble løst.  

 I fremtidige forskningsprosjekter rundt farskapet kan det være av interesse å 

undersøke hvilke forutsetninger mennene la til grunn for når det passet å få barn. Det så ut 

til at forsørgelsesevne, som hadde vært så viktig for tidligere generasjoner, ikke ble nevnt i 

sammenheng med beslutningen om å få barn. Det var mest mødrenes livssituasjon som ble 
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trukket frem i intervjuene, men det ble også antydet en slags modenhetsbetingelse for å ville 

bli far. Dette kunne indikere at menn mente at det stiltes større krav for å «kvalifisere» til å 

bli far. Dette kunne være interessant i videre forskning på farskap.  

 Konklusjonen er at fedrenes fortellinger i stor grad samsvarte med samfunnet 

forestillinger om farskapet på 90-tallet. De tilfellene der det ikke var samsvar, ble samfunnet 

fremstilt som opphengt i den gamle farsrollen. Som en periodisering så er det først på 90-

tallet at far beskrives med selvstendig utbytte av å innta en omsorgsrolle i familien. 

EPILOG 
Vår tids farskap er ikke nødvendigvis et åpenbart valg av tema for å gå i dybden på i 

historieundervisning. Jeg vil i denne epilogen skissere hvordan den historiske framstillingen 

av temaet kan knyttes opp mot grunnleggende ferdigheter i arbeidet med ulike kildetyper. 

Deretter vil jeg vise hvordan kildene jeg har anvendt kan brukes som inngang for elevene til 

å studere norsk farskapshistorie, eller nærliggende temaer gjennom historieprosjekter. Jeg 

vil også argumentere for at denne type historie er godt egnet for å motivere elevene til å 

utforske fortiden.  

En klasse med VG3 elever skal til å begynne på et nytt tema, farskapets historie. Alle 

elevene har en egen forståelse av farskapet avhengig av deres livssituasjon, men som et 

tema for historietimen er det så nytt som det kan bli. Det ville vært vanligere med norsk 

etterkrigshistorie på slutten av utdanningsløpet i VG3 med utviklingen av sosialdemokratiet 

som et sentralt tema. Ut fra det kildematerialet jeg har tatt i bruk i masteroppgaven, åpnes 

det for å lære om en side av denne utviklingen som elevene ikke har møtt tidligere i 

historieundervisningen. Gjennom fire historieøkter, samt hjemmearbeid skal elevene 

utforske kilder, sette seg inn i temaet, gjennomføre et intervju, og ferdigstille et produkt som 

demonstrerer de historiefaglige ferdighetene de har utviklet i løpet av 

historieundervisningen. 

Grunnleggende ferdigheter og bruk av ulike kildetyper  

Den historiske fremstillingen av farskapets historie bygger på et variert kildematerialet, men 

til å begynne med vil jeg fokusere på to typer jeg anvendte. Politiske dokumenter og 

farskapslitteratur er mest relevante i denne sammenheng. Disse vil være tilgjengelige på 

Nasjonalbibliotekets nettside, som et utgangspunkt for elevers utforskning av kilder som 

øvelse på de to grunnleggende ferdighetene lesing og digitale ferdigheter.  
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I økt en vil det være naturlig å starte med et tankekart, en nyttig 

konsolideringsstrategi for å få frem elevenes oppfatninger. Et tosidig spørsmål: Hvordan vil 

dere definere farskap? og hva slags endringer tror dere farskapet har gjennomgått? En 

utfordring når elevene skal utforske historisk materiale, er at de ofte er begrenset til det 

læreren kan lete frem for dem, fordi elevene ikke har et selvstendig utgangspunkt. Ifølge Erik 

Lunds ord mangler de den faglige skoleringen og realhistoriske kunnskaper til å lese kilder ut 

fra samtidens forutsetninger, de klarer ikke å danne en kontekst for kilden.191  

Med introduksjon av et tema, oppgaver og utforsking av kildematerialet i en og 

samme økt ville det ikke være tid nok for elevene til å finne det de virkelig leter etter uten et 

rammeverk for hva de skal gjøre. Det neste skrittet blir å bruke deler av masteroppgaven 

som introduksjonstekst, fortellinger om farskapet og teori, fra kapittel 1 kan fungere. På 

forhånd burde dette kortes ned og forenkles av læreren. De kan skumlese med spørsmål 

som: hvilke perioder finnes i farskapets historie og beskriv et av dem kort? Søk opp en av 

referansene, hva slags bakgrunn har de? Og hvilke andre historiske temaer ser dere 

likheter/paralleller til?  Elevene får tilegnet seg kunnskap om temaet til å sette fremtidige 

beretninger inn i en kontekst. Dette kan brukes som et utgangspunkt for å skape diskusjon 

rundt hva slags nøkkelord de trenger og hvilken avgrensning i tid de må holde seg til.  

Kapittel to i min masteroppgave kan være en inngang til å studere kilder der politisk 

press for å få kvinner ut i arbeid og å gi fedre en større rolle i familien, blir tydelig. Oppgaven 

kan være et åpent spørsmål med kildematerialet delt i tre, i) nye ideer på 70-tallet, ii) 

åttitallets stillstand og iii) endringer på 90-tallet: hva slags posisjon har farskapet i 

beretningene fra dette tiåret? Til dette vil elevene få linker til dokumentene i nasjonal-

bibliotekets sider, å lete opp eldre dokumenter vil være for tidskrevende for elevene.  

I møte med kilder er det en konstant risiko at elevene forsøker å svare på spørsmål 

basert på tidligere kunnskap, og dokumentet. Derfor bør spørsmål brukes til å etablere 

dokumentet som det viktige. I sammenheng med dette oppfordrer Lund til å stille konkrete 

spørsmål som retter elevene mot opphavssituasjonen til kilden slik at de må studere den 

nøye.192 Hvem er utvalgets medlemmer, hva er deres mandat, hvem henvender de seg til, 
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påbegynnes og legges den frem under samme regjering, og hva slags dokument er dette? 

Elevene kan lære mye av å studere de første sidene i dokumentene mens de svarer på dette. 

Læreren kan demonstrere hvordan ulikt kildemateriale kan søkes opp mens man 

leser fremstillingen av hvordan farskapet settes under press fra politisk hold og 

samfunnsaktører. Dette gir en mulighet til å trene leseferdighetene innenfor historiefaget 

som «innebærer også å tolke historisk materiale av ulik art, av ulikt opphav og fra ulike 

perioder. Å lese handler videre om å reflektere over hvordan verdier, holdninger og ståsted 

påvirker framstillingen av fortiden og hvordan denne framstillingen brukes.»193 Elevene 

trener på å lese tekstene som beretninger. Deretter kan de ta et raskt overblikk over det 

som er skrevet om dokumentet deres i kapittel to i masteroppgaven. De gjør seg også kjent 

med dette digitale arkivet til senere bruk gjennom søkemotorer for selve dokumentene der 

de kan prøve seg frem. 

Nasjonalbibliotekets side www.bokhylla.no har detaljerte søkemotorer til å finne 

materiale og viser statistikk over antall treff. I tillegg gir siden mulighet for å søke i selve 

dokumentene/bøkene. Gjennom dette søkeapparatet blir det realistisk for elevene å utvikle 

sin digitale kompetanse mens de bygger opp et kunnskapsmessig grunnlag for videre 

problemstillinger de kan undersøke. “Digitale ferdigheter i historiefaget innebærer å kunne 

bruke digitale verktøy til å tilegne seg kunnskap og utvikle kompetanse i faget. Det innebærer 

å søke etter, vurdere og bruke informasjon kritisk og etterrettelig.”194 Elevenes utbytte 

digitalt er litt begrenset siden de tildeles dokumentene. Å søke etter dokumenter må ofte 

basere seg på de kildene læreren har kjennskap til.  Politiske dokumenter kan være tungt 

tilgjengelig for mange, derfor må elevenes kontakt med dette materialet styres ganske mye 

av læreren. Avslutningsvis for økten, så kan elevene plasseres i grupper der de sammenligner 

sitt tiår med medelevene og forsøker å oppsummere perioden som omtales, de kan også få i 

oppgave om å lete på bokhylla.no etter farskapslitteratur/foreldrelitteratur i lekse.  

Starten på økt to blir en fortsettelse av kildearbeidet. Det samme digitale arkivet kan 

også brukes til å søke opp farskapslitteratur. Oppstarten vil være at læreren kan søke opp et 

nyere eksempel på en farskapsbok med et kjent ansikt, f.eks. en politiker for å holde en rød 

tråd.  Den først halvdelen etter oppstart kan brukes til å søke opp bøker. Elevene kan søke 
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opp forfatteren, som burde være langt mer tilgjengelig enn selve dokumentene. Mange av 

forfatterne av bøkene burde fortsatt være i live og kanskje kjent for elevene. Elevene skal 

også lese på baksiden, forord hvis det finnes, og de kan studere bruken av illustrasjoner. 

Ironi og uformelt språk gir til tider en mer humoristisk tone. Hva slags overskrifter er det? 

Hva slags inntrykk får de av farskapet fra disse bøkene? Et kompetansemålene for VG3 er at 

elevene skal kunne «Utforske fortiden ved å formulere problemstillinger, finne, vurdere og 

bruke ulikt materiale og presentere egne slutninger.»195 Siden arkivet har gode 

søkefunksjoner kan elevene overlates mer til å utforske selv. Dette er en mulighet til å 

etablere hva slags forventninger læreren har til elevene.  

Slike spørsmål kan stimulere nysgjerrigheten til elevene som kanskje ikke visste at 

slike bøker fantes engang, «leste faren min slike bøker?» og andre spørsmål kan knyttes til 

elevenes liv. Siden de nå søker opp materialet selv får de prøvd ut de digitale ferdighetene 

sine ytterligere. Deretter kan elevene i grupper diskutere. De kan sette kildene opp mot 

hverandre; fremstilles fedre på samme måte? Eller er det ulike vinklinger mellom 

dokumentene og litteraturen? 

Det er til tider slik at elevenes motivasjon og ferdigheter påvirkes negativt ved at de 

prøver å tilpasse seg lærerens forventninger, spesielt i skriveoppgaver i historie.196 

Forfatterne av farskapslitteraturen er en blandet gruppe, med både fagpersoner og kjendiser 

uten noe mer kvalifisering enn at de er fedre selv og har de nødvendige skriveferdighetene. 

En god kontrast til de offentlige dokumentene. 

Den historiske fremstillingen av farskapets historie i vår tid er best egnet som en 

inngang til arbeid med digitale arkiver. Det er likevel viktig å huske at elevene ikke trenger en 

masse realhistorie før de kan begynne å lære, ifølge Peter Lee utvikler elevene sine ideer om 

temaet gjennom hele læringsprosessen.197 Derfor er det viktig å la elevene få uttrykke og 

bearbeide stoffet i flere vendinger, gjennom tankekart, diskusjoner og gjerne nedskriving.  

 Siste halvdel av økten går ut å forberede neste del av arbeidet for elevene. Ut ifra det 

de har lært om temaet skal de formulere sin egen problemstilling knyttet til farskapet og 

lage en intervjuguide. Intervjuguide vil jeg trekke inn i neste del. Elevene kunne valgt seg ut 
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196 Gradwell & Grant Teaching history with big ideas (Maryland: Rowman & Littlefield, 2010), s.83. 
197 Lee, First the fact then the thinking (London: Routledge 1994) 1994: s.19. 
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mindre seksjoner av kapittel 3 for inspirasjon om temaer, men det kunne hindre 

nysgjerrigheten. 

Muligheten for utforskning er bedre med litteraturen, siden den er i et mer 

tilgjengelig språk og innpakning. Det kildearbeidet som gjøres basert på oppgaven er godt 

egnet til å øve leseferdigheter og digitale ferdigheter spesifikt for historiefaget, som å finne, 

vurdere og bruke informasjon kritisk. Politiske dokumenter og litteratur om farskapet gir ikke 

de samme fortellingene om farskapet eller fedrene. Når elevene forstår dette kan de teste ut 

en mulig metode for å spore endringer for mennesker fra politiske ord til en ny hverdag for 

fedrene hjemme. 

Dette kan bli en inngang til å snakke om det å skape sine egne kilder, og hva det er 

man egentlig kan lære av disse. Totalt sett kan alt de har gjort tidligere til dels tjene som 

forberedelse på et kvalitativt intervju med en far. 

Kildene som inngang til å studere norsk farskapshistorie 

Kildematerialet som er anvendt i oppgaven kan brukes som inngang til flere historiske 

temaer i skolen. Kildetypene i masteroppgaven besto i politiske dokumenter, 

foreldrelitteratur og kvalitative intervjuer i tillegg til tidligere forskning på menn, farskapet 

og familien. Aviser ble også vurdert. Av disse kan farskapslitteraturen og kvalitative 

intervjuer være spesielt godt egnet som inngang til å jobbe med farskapets historie. Det 

mest relevante opplegget er et lengre arbeid knyttet til farskapet eller nærliggende temaer. 

Opplegget vil være et større historisk arbeid i sammenheng med historiekonkurransen «min 

familie i historien» som arrangeres av Den Norske historiske forening. 

 I et konkret skoleopplegg ville den beste metoden for gå inn på et tema gjennom 

kildene vært å la elevene utforske farskapslitteratur, slik jeg nevnte ovenfor. Den andre 

økten vil dermed videreføres her. Jeg kan heller utdype den første halvdelen enn å gjenta. 

De politiske dokumentene er litt vel tunge som inngang, de er bedre egnet når elevene har 

bygd opp litt innsikt. Det er ikke meningen at elevene skal bli historikere, og hvis vi setter 

mål for dem må det være mål som de har mulighet til å nå.198 Farskapslitteraturen derimot 
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kan brukes som inngang, spesielt ved å la elevene undersøke tendensen, dette er tross alt 

normative kilder som har ganske klare budskap til leseren.  

For å finne ut hvordan forfatteren prøver å påvirke dem må elevene etablere 

forfatterens holdninger og interesser, samt «kartlegge verdiladede ord og uttrykk»199 

Forarbeidet med farskapslitteratur tjener som en introduksjon til temaet. Med et slikt 

forarbeid bygger elevene opp kunnskapen til å kontekstualisere det de finner i intervjuet sitt. 

 Så tilbake til den siste halvdelen av økt to. Når elevene har en problemstilling og har 

avgjort hvem de ønsker å intervjue, kan de konsolidere kunnskapen sin om farskapet 

gjennom å plukke ut temaer og spørsmål som de vil ha svar på i intervjuguiden. Til dette kan 

jeg vise et utvalgt av spørsmålene jeg endte opp med å stille i løpet av mine intervjuer, og 

snakke om hvilke spørsmål jeg ønsket at jeg stilte i ettertid siden «elevene skal forstå at 

mangelfulle kilder kan gi kunnskapsbegrensninger.»200 Selv om jeg kun kan vise svar som 

brukes i oppgaven. Dette er en mulighet til å drøfte forskningsetiske problemstillinger med 

elevene, et tema som kanskje ikke inngår klart i kompetansemålene, men som kan være 

verdifullt når de skal drøfte funnene sine. Et eksempel kan være bevisstgjøring på 

personvern.  Den andre økten avsluttes med at elevene får en frist til å intervjue og 

transkribere det. 

 En tredje økt blir oppstart av selve produktet. Oppstarts- og avslutningsfase er viktig i 

slike arbeid. Det er her en historielærer må gjøre elevene bevisst på det historiske 

materialets betydning i oppgaven. Slik blir elevene klare over hva som forventes av dem, 

«gjennom arbeid med faglige utfordringer vil elevene få kunnskap om hvordan de lærer og 

utvikler seg i faget.»201 Måten elever tilegner seg stoff på, for eksempel hvordan de leser, 

påvirkes av hva slags prøveformer de møter, oppgaver som krever dypere forståelse kan 

påvirke hvordan de arbeider med stoffet.202 Det er nødvendig med en oppstartsøkt for å vise 

at kildene skal stå i senter for arbeidet, og at de skal analysere opphavet og tendensene i 

intervjuet som del av oppgaven på samme måte som annet materiale de bruker. Ellers er det 

en risiko for at de bruker intervjuet som fakta om fortiden.  
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Spørsmålene de fikk i de tidligere øktene kan knyttes til kompetansemålet å 

«reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og 

forventninger til framtiden.»203 Elevene kan bruke kunnskapen de har opparbeidet seg om 

temaet fra tidligere, og hvordan kandidaten selv forteller om det. Slutten av økt tre blir 

innlevering av utkast, med underveisvurdering, slik at elevene ser det mer som en 

læringsprosess.204 Tilbakemelding på bruk av kildene og om problemstillingen er tilstede i 

teksten bør gis nå.  

Elevene burde ha de nødvendige delene til å gjennomføre et større historisk arbeid på dette 

punktet. Et tema, en problemstilling og materialet nødvendig for å diskutere det. Dette er 

gode omstendigheter for kjerneelementet om utforskende historie og kildekritisk bevissthet. 

«Elevene skal kunne undre seg over, reflektere over og vurdere hvordan kunnskap om 

fortiden blir til. De skal kunne uttrykke sin nysgjerrighet og være aktivt kunnskapssøkende og 

–skapende ved selv å gjennomføre undersøkelser og forme fortellinger.»205 Her vil det være 

bedre å ikke trekke inn fremstillingen i masteroppgaven, slik at elevene kan utforske det på 

egen hånd. 

 En avsluttende økt kan være at elevene ferdigstiller et produkt på skolen. Læreren 

kan gi endelig tilbakemeldinger på det elevene har skapt, som en artikkel, lydinnspilling eller 

film, der de analyserer kildene opp mot hverandre ut ifra en historisk kontekst. «Elever som 

lærer å formulere spørsmål, søke svar og uttrykke sin forståelse på ulike måter, vil gradvis 

kunne ta en aktiv rolle i egen læring og utvikling.»206 En siste oppgave vil være å legge inn 

egne refleksjoner rundt valg av kildematerialet, endringer i problemstillingen, og hvordan de 

satte seg inn i ett nytt tema på egenhånd. Slik kan elevene bevisstgjøres på hvor nært det de 

har gjort ligger til hvordan fortiden utforskes i historiefaget. «Kildekritisk bevissthet dreier 

seg om å kunne avgjøre hva det historiske materialet kan brukes til, og i hvilken grad det kan 

kaste lys over de spørsmålene vi stiller»207 Dette er i tråd med Min familie-prosjektets forslag 

og åpner for kreative valg. Ved at de får velge fremstillingsform kan elevene utforske og 
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bearbeide stoffet på den måten de engasjeres mest av og øve de grunnleggende ferdigheten 

de oppnår den sterkeste mestringen gjennom, om det er muntlig, skriftlig eller digitalt.  

Fremme elevenes motivasjon til å utforske fortiden 

Et mål med dette opplegget skal være at elevene blir mer motiverte til å utforske fortiden. I 

dette ligger det et finurlig problem, for veldig mange elever kan det virke unødvendig å 

jobbe med kildetypene jeg har foreslått siden det bare er å lese om slike ting i læreboka. 

Lund beskriver dette som forestillingen om at «historisk kunnskap finnes ferdig tilrettelagt i 

bøker.»208 Lærebøker behandles som en fasit, og den har heller ikke referanser til å vise hvor 

kunnskapen kommer fra, historiefaget kan føles ferdigskrevet 

Kvalitative intervjuer, spesielt i form av livshistorier, kan være godt egnet til å arbeide 

med temaer innenfor kjønnshistorie knyttet til likestilling, arbeid og familien. Det kunne 

være mer motiverende for elevene å ha større frihet til å velge temaet, men i sammenheng 

med denne epilogen fokuserte jeg på farskapet for å ikke gå for langt fra masteroppgaven. 

Resultatet blir det samme, til slutt vil de ha en kilde som de selv har skapt, som del av et 

levende historiefag. 

 Hva slags fordel har farskapets historie for å skape motivasjon for utforskende 

historie i reell forstand? Det er jo egentlig en del av maskulinitetshistorie, sammen med 

andre temaer som arbeid og vennskap. Dette er et ungt nok felt til at det er svært lite synlig i 

lærebøkene, til forskjell fra Romerriket og verdenskriger. For elevene kan det være en 

genuin utfordring å finne historie skrevet om farskapet, til tross for at det er en så åpenbar 

del av hele vår historie. Elevene må bli forfjamset av et problem før de kan ta i bruk fakta for 

å finne en løsning.209 Hvorfor tok for eksempel så få fedre ut permisjon før fedrekvoten, selv 

om noen ga uttrykk for at de ønsket det?  

 Dette er spørsmål elevene oppdager at de ikke finner noe lett svar på. Men de blir 

presentert for måten de kan lære det på. De kan ta kontroll over sin egen læring ved å ta 

ansvaret for konstruksjonen av kunnskap, heller enn å motta den fra andre.210 De får 

muligheten til å mestre noe for seg selv, ut ifra en unik muntlig kilde som ikke hadde 

eksistert hvis det ikke var for dem. «Når elevene forstår sine egne læringsprosesser og sin 
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faglige utvikling, bidrar det til selvstendighet og mestringsfølelse.»211 Med det går fortiden 

fra å være sidene i historieboka til å bli et felt forfatteren og eleven selv utforsker.  
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