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:::-:-:. ^l<keltal[ og forskning viI presenteres i publikasjonen
::: :- -:-:', ait, og der eksisterende kunnskap er tynn, viI
. -.: -'.' g,enspeile dette. Vårt kunnskapsgrunnlag for denne
. "::_: -:- e. rodelt vi tar utgangspunkt i eksisterende

:; ):ai stlkk. og vi bruker materiaLe hentet fra henven-
?:':-- cerioden fra 2002 tiL 2008. Dette er henvendeLser

:,- :::-;-:: {a^ (nyites til diskusjonen om menn og omsorg.
S:;":-..:s:.. -c:.e i publikasjonen erfort i pennen av Reform på

,:;-: :, -.-;: e., ce renn som hartatt kontakt med senteret.

Fi: å :ei! se r-eileksjoner og kommentarer knyttet til
-:i!es3 a',,:aiskap i Norge, har Reform foretattstikkprøver
, :-3 rc's{e kommuner over en toukers periode høsten
2AA i - ' samarbeid med en større fødsetskLinikk, en åpen
3a-:Erage, en barnehage med to avdeLinger, en hetse-
srasjol og en barne- og ungdomsskole. Vi har karttagt
:ec.es oetrakeLse knyttet tiI egne barn i perioden, og
resuitatene brukes som iLtustrasjoner tiI diskusjoner om
menn og omsorg i publikasjonen.

Farskap er al<tivitet
Sosrologene Barbara Hobson og David Morgan (2002) har utviktet
en modelI hvor de tenker seg ulike diskurser knyttet tit farskap i tre
drmensjoner - father. fatherhood og fathering. Reform mener denne
modeLlen kan anvendes i debatten rundt farsrotler. Tenkninqen kan
llustreres i fotgende modeLt:

A fange inn farsl<apet av i dag
)ublikasjonen Far gjør - perspektiver på menn og omslrg el
Reforms bidrag tiI en utvidet diskusjon om fedre i Norge anno 2008.
Dublikasjonen viL gi leseren innfaLlsvinkter tiL nye fortelLinger om

'edre, fedres engasjement og fedres aktivitet knyttet tiI omsorgs-
cppgaver. Publikasjonen viLfremme et Livsløpsperspektiv pa omsorg
som mannLig aktivitet. Reform fokuserer på omsorgsoppgaver som
(an være relatert tiI egne barn og andres barn, men også tiI egne
'oretdre eller andre nærstående personer. I pubLikasjonen opererer
r' med et utvidet omsorgsbegrep. Reform Løfter inn perspektiver og

dimens.loner vi definerer innunder menns omsorg - eksempelvis
oppfoLg i n g av barns f ritidsa ktiviteter, deLtakeLse på foreLdremoter
og fedres egenomsorg - som vanLigvis ikke knyttes tiI begrepet
oms0rg.

Nyere forskning om fedre og farskap viser entydig at farsroLlen er
nne i en omfattende transformasjon, samtidig som forde[ingen av

omsorgsoppgaver meltom menn og kvinner fortsatt i stor grad føtger
et tradisjonelt kjØnnsmønster - kvinner tar fortsatt hånd om om-
sorgen for små barn mens menn sikrer ytre rammevitkår for familien.
Dette er et paradoks Reform viI fremheve som en stor utfordring for
hele kunnskaps- og praksisfettet knyttet tiI menn og likestilling.

: ry {:r* f3'{,,{?*: {za ry?;
Hva vitdet si å være far i dag? Hva viIdet si å ta vare på familien?
Hvilke idealer er det som styrer menns vaLg og handlinger knyttet til
å være far i dag? Farsroller er i utvikling, og utviklingen skjer i takt
med mannens endrede oppgaver både i familien og i samfunnet for
ovrig. Det å være far i 2008 er ikke styrt av de samme kuLturelte og
sosiate betingeLser som tidLigere. SpørsmåLene er mange, varierte og
reises av menn i kontakt med Reform.

Farsl<ap er tid
Gode fedre er nærværende i sine barns [iv, bryr seg om barn og

bruker tid sammen med dem. Reform mener at fedre og fedres
omgivelser bør arbeide for en bedre balanse mellom inntekts-
arbeid og samvær med egne barn. Vi viLpåstå at tid med egne
barn bør prioriteres, og at det i større grad må tiLrettetegges for
dette fra myndigheters og arbeidsgiveres side. Reform vil betone
at det handler om kontinuitet i tid - ikke kun <kvaIitetstid>. men
tid måLt i timer, dager og år.
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Begrepet father knytter an tiL individet far - biologiske aspektet
juridiske rettigheter/pLikter som følge av disse og ikke minst u[ike
kulturelle foresti[Linger knyttet tiL fedre. Vi får informasjon om
innhoLdet i begrepet father gjennom å lytte tiL historier fra fedre.
Begrepet knytter seg tiL noe man er på et individueLt nivå.

De kuLturetLe kodene knyttet tiI det å være far er kjennetegnet av
normer og vurderinger omkring fedres rettigheter pLikter og status.
lnnenfor begrepet fatherhood ligger normative diskusjoner om gode/
dår[ige fedre og godt,zdårtig farskap sett i Lys av mødre og barn. Det
er innenfor disse rammer farsroLler vanLigvis drøftes.

Begrepet fathering peker på [andskapet mellom det å være og det å
gjøre, en kombinasjon av utike identiteter og sett av praksiser. Det er
i første rekke knyttet til aktiviteter og identiteter som er avgjørende
for barns velbefinnende, men ikke nodvendigvis direkte. At en far ber

om foreLdrepermisjon faller inn under begrepet fathering. Reform viI
oversette begrepet med god fedring.

Farsl(ap er fortellinger
Familieterapeut Jim Sheehan (1999) har utviklet et interessant
perspektiv innenfor narrativ og systemisk famiLieterapi. Han opererer
med begrepet shadowing i sin kliniske tiLnærming. Gjennom
å påpeke viktigheten av å utvide forteLLinger trekker Sheehan paral-

leller mellom terapi og det å være turist. Vanligvis følger turisten
de merkede Løypene i turistkartet, og går gjerne i hovedgaten der

severdighetene er flest. Nytten av å utforske ukjente sidegater er noe
av det Sheehan fremhever som avgjørende også for opplevelsen man

sitter igjen med etter en terapi. Hvis kLient og terapeut legger tiL side
kartet, går gate opp og gate ned og undersøker uutforskede grender i

kLientens liv, viI det kunne føre tiL nye og berikende forteL[inger.

Reform undersøker og Løfter fram måter å være far på som eLlers

får Liten elLer ingen oppmerksomhet. Vi kaster lys over noe av det
som særpreger fedres bidrag tiI barneomsorg tit forskjeLt fra mødres.

Med andre ord - hva er fedres eget bidrag tiL dagens fedreroL[er?

Farsl<ap sl(apes innenfor gitte rammer
ULike fedre og barn har ulike rammer for utformingen av sin re[asjon
og sitt samvær. Noen rammer er av kutturetL karakter - hva som

forventes av foreLdre, fedre og mødre. Noen rammer er av juridisk

karaktet i form av lowerk og offenttige omsorgsordninger som i

utgangspunktet er tenkt å sku[Le favne a[e foretdre eller flest mulig.
Rammene er med på å forme farskap og fedres forståeLse av hva det
viI si å være far. Reform arbeider aktivt for at offenttig poLitikk for
forelde og barn retter seg i Like stor grad mot menn som kvinner.
Samt at poLitikk spesieLt myntet mot fedre og barn utformes der det
er hensiktsmessig.

Farsl<ap er hverdag
Farskap er hverdag - hvordan fedre og barn i famiLiers hverdag ser

ut i forbindelse med aktiviteter og gjØremå1. Fra det trivielLe som

henting i barnehage tiL organisering av juI og bursdager. Eksisterende
nøkkeLtaIL og forskning kan gi et glimt inn i denne hverdagen. For

Reform er det viktig å løfte fram eksisterende kunnskap om hverdags-

aktiviteter, og etterspørre kunnskap der denne er mangelfuLl.

Farsl<ap er mangfold og variasjon
Ny kunnskap om uLike måter å utøve farskap på står sentra[t i

diskusjonene omkring farsrollen. Modellene for det ideelte farskap er

mange, og det er i dag fuLLt mutig å <shoppe> farsrotLer innenfor et
bredt spekter av alternativer. BioLogi og kjønnstradisjonelle føringer
er ikke Lengre de eneste premissLeverandørene i forhoLd tiI farskap.
Nye familiemønstre, genteknoLogi og økt LikestiLting er eksempler
på strukturer som forløser farskap i nye former.
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Hvor mange fedre?

"=- 
,. i snakker om menn og omsorg i et farsperspektiv, falter det seg

-::-,lig a forsøke seg på en tallfesting. Hvor mange fedre finnes det i

',:-ie i dag? Hvem regnes som far? Hvor mange menn blirfedre i Lopet ar

=: '-? Dette er spørsmå[ som har statistiske, juridiske og samfunnsmessige
:-.::\ter ved seg, og vi viI her knytte spørsmålene tiI et omsorgsperspektir,'
-=-a:ert til menn.

Fa stsettelse av farskap
-.:.dan vet en mann at han er far? Som mann er det fuLlt mu[ig å være far

-::- å vite det. lføLge barneLoven regnesfortsatten mann som ergift med

::-1ets mor ved fødsel automatisk som barnets far (pater est-regeLenr.

:- rann som er registrert i folkeregisteret som samboer med barnets

-:'ved fødseL, kan vedkjenne seg farskapet uten medvirkning fra moren.
::- ovrig kan farskap vedgås skriftlig eller ved personLig fremmøte hos

: '.t annet folkeregisteret. Farskap kan også fastsettes ved dom, for
:.:sempeL etter DNA-ana[yse. Dette er sentrale rammeviLkår som direkte
-'.rerer oå fars omsoro.

ffi Antall menn

. . ..W,-x.tle\jeqP.

400000

200000 *

Hvem er fedrel
\a' der gleLder gjennomsnittlig fødeaLder for fødsler tota[t vet
ri g'e:riom tatt fra 2004 at den Ligger på 30,2 år for kvinner og
33.2 ar far menn. For førstegangsfødende kvinner var gjennom-
s- :safder 28 ar i 2006. Tilsvarende tat[ for menn finnes ikke.
tr,, : g:r 1 ser vi at menn i aldersgruppen meltom 17 og24 år
^a:-::rg nok er sonner, mens svært få setv er fedre. I gruppen
^e..t- 25 og 34 år jevner dette seg noe ut, men ikke før de
1..^-et opp i mot fylte 35 år er det en overvekt av menn innen-
'-. : ^..\c.:JDnor so^-l qelv cr fedre.

Færre menn blir fedre
D::'c:e: '.,=-e ca.n i Norge enn på lenge. AntaLLet levendefødte
:a-^ \o-_ce 2006 r'ar 5B 550 (SSB 2008). Statistisk sammen-
. k- ": ,,'se- ccg at oet er fæTre menn som blir fedre i dag enn
::. !:-:. "- ei (ke. besen pa tall fra Statistisk sentratbyrå
s-a-'c's<e- Kar S(iecje r2005i fast at hoyt utdannete menn
rec -ci '-rie(t aar storre sannsynlighet for å bLi fedre før de er
40 a'. Ba'r.osreten ved 40-års alder har økt mye mer for menn
e.i io: kr rrner. Droye 25 prosent av dagens menn i 40-årene
er baff '!ose. Andelen barnlose menn stiger, og andelen barnløse
ner:: eT i dag hoyere enn andelen barnLøse kvinner innenfor atte
a i3 e|sE ru pper.

Er ciei grunn tiI bekymring? Hvordan ser situasjonen ut om
30 ar'? Resultatet av et krympende farskap, det viI si at færre
rnern btir fedre, kan være et fremtidsscenario der hver fjerde
n ann over 70 år siner ensom uten verken barn elter nettverk.
BLir dene menn som blir liggende i sykehjemmets korridorer
uten pårorende tit å Løfte problemstiltingen?

Estimat antall fedre i Norge ?oo7

Figur 1 viser hvordan vi kan estimere det totaLe antattet
fedre i Norge per 1.1.2007 tit total.t 1 152 393. Utregningen
er basert på data fra Barne- og tikestittingsdepartementets
survey blant norske menn og kvinner om [ikesti[[ing og

livskvatitet. Andelen menn som oppgir at de har egne barn

innenfor alderskategoriene, kobles med ta[[ fra befolkn-
ingsstatistikken om antaLLet menn innenfor de samme
kategoriene.
r55B Betotkning, Hotter m.tt. 2007).

t7-24 år 25-34 år 35-49 år 50-64 år 65-/9 ar

267727 311297 5Z_t r5_t 437388 2764t0
3472 139150 434640 385339 L89792
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Å sette graviditet og fødseL inn iet mannsperspektiv er noe som Lett kan provosere enkelre
miLjøer. ReLasjonen meLtom mor, barn. jordmor og livmor er kanskje den viktigste premiss-
Leverandøren innenfor dagens svangerskaps- og barselomsorg. BLir den tette forbindetsen
mellom mor 0g barn utfordret ved å innta et mannsperspektiv på graviditet og fødsel?

Fra mann til far
Menn blir i dag fedre først ved barnets fødseL. FødseLen er for mange
menn den ene, skjeLlsettende hendelsen hvor de framfor noen annen
situasjon bLir far. Fødselen er i dag bLitt en relasjoneIL hendelse
mellom mor og fa1 der hvor den tidligere mer var å betrakte som en
medisinsk situasjon for mor på sykehus. SpissformuLert er det både
et barn og en far som fødes - mens mor allerede er mor. Er far ved
fodseler hjetpelos eL[er finnes der er i,rruirivr farskap?

Samværet med barnet og samspiltet i den nye famiLien den første
tiden etter en fødsel er i økende grad arenaer hvor menn [ærer å bli
far. Den nye familien finner sine nye roLler etter nye behov. Dette
er en viktig omstilling som for mange par byr på store utfordringer.
Reform viL påstå at svangerskapsomsofgen i dag i Liten grad har
systemer som bidrar til å forberede den btivende familien på denne
omstiLlingen, kanskje spesie[t i forhold tiL far og det som venter ham
etter fødsel. I motsetning til adopsjonsprosesser og forberecleLser
forbehoLdt fosterforeLdre, inktuderes fedre i liten grad i svangerskaps-
omsorgen. Det er nødvendig å sporre seg om fødseLsforberedende
tiLtak innenfor helsevesenet i daq kun er forbeholdt mor.

Graviditet
HeLsestasjoner utfører i dag kontroLl av flere gravide enn tidtigere.
I føLge talL fra Statistisk sentralbyrå fuLgte norske helsestasjoner i

2001- opp 37 600 gravide. mens dette antaLLet hadde økt til 41 800 i

2005 (KjeLvik 2007). Det har ikke vært iike store endringer iantaLtet
fødte oer år i samme oeriode.

En undersøkelse TNS GaLtup gjennomførte for Sosia[- og helse-
direktoratet i 2003, viste at heLe 9 av 10 kvinnervarfornøyde med
hvordan svangerskapskontroLtene bLe lagt opp i forhoLd tiI deres
behov (TNS GaLlup 2003). Menn var mindre fornøyde. Bare haLvparten

av blivende tedre i undersøkelsen syntes kontrollene møtte dere.
behov som fedre. 64 prosent av fedrene oppga at de deltok på er
etler ftere kontro[Ler under graviditeten.

Hver fjerde far deltar på
fødselsforberedende I<urs
Til tross for den okende hyppigheten av hetsekontrolter under
graviditet, er det færre i dag enn før som deLtar på kommunaLe
fødselsforberedende kurs. | 2005 var det til sammen omkring 7
400 gravide som gjennomførte kurs i kommunene (Kjetvik 2007r,
Statistikken fonell.er ingenting om menns dettaketse, og hvor mar;=
menn som deltar på fodseLsforberedende kurs finnes det dermed
ingen tilgjengetig informasion om. I den nevnte undersøkelsen f ra

Sosiat' og helsedirektoratet rapporterte hver fjerde bLivende farl
partner om deLtakelse på fødselsforberedende kurs.
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',':ige fnyser fortsatt hånlig når de hører om menns fodselsdepresjoner. Er det bildet
:" :renn etler kvinner som trues av dette? Far som sekundærperson og støttespi[[erved
- , rners graviditet og fødset står for fatl, og den nye faren som Likeverdig deLtaker metder

.=: på banen.

*Æo*'

Fod sel
- -' -ai19e fedre er det som deLtar på fødsel? AnsLag fra ulike
:;- -ner i Norge antydeross at meLtom 95 og 99 prosentavaLle

= -'= ::ltar ved deres barns fødseL. Dette stemmer godt overens
^^-),-1,^ l^-f, n^- +-" il.l.^ A^lr-.- -"dersokeLser fra andre nordiske [and. Der far ikke deltar

.:'e. man det qierne med at far er forhindret av uIike kulturelte,

;-. :;'a'sre eLler hetsemessige årsaker.

.-:: 25 år som jordmor viL ieg si at99 prosent av fedrene
' 'red pd fødsel. Der de ikke er med er det lfte fordi de er

_ '. I naret.

-':-0r iil Reform i forbindelse med forespørsel om å måte fedres dekakeise

\orge føres det ingen offisieLl statistikk over fedres deltakeLse

.ed fødset. Reforms gjennomførte stikkprøve ved en av Landets

>:orste kvinneklinikker. viser at far dettar helt elter delvis ved

i70 av totaLt 182 fødster innenfor perioden på to uker. Dette

"igjor 93 prosent og bekrefter tangt på vei biLdet av fødseL som

:r fetles prosjekt for mor og far.

Far - en person å inkludere
?:':-- ^.=-=-.: s',arcerskapsoms0rg og hetsevesen i altfor liten

!-a: ._, -:":=s : .(:rCere far som fotelder fra starten av. nemlig
i::r:- :. ;-:. . teier. Det må I [angt storre grad tilrettelegges for
'i:s:-.':-:=-ece;ce riltak som inkluderer fedre uavhengig av mors

r.g ':': s', -: siatus. Dette kan gjores gjennom å stiL[e konkrete krav

: . ---:.:3i iecrorende fedre i de ulike kommunale tittak rettet
-:: l.,.a're ioreldre.

S:'r.i:'ciei ioretatt ved en kommunaL heLsestasjon og en

a::- la'renage i Akershus viser at det i Løpet av en to

- 1:-s re: ode hosten 2007 var t12 ba'n til helsekontrotl
.:: -:.s;5taslonen. B9 av disse bLe fulgtav mor 20 bte fuLgt

:'. -.'cE far, og 3 ble fulgt av far aLene. I en åpen barnehage

s;--.e Kommune var det besøk av 89 barn i perioden.

82 :.-. 'rigt av mor. 4 av begge og 3 barn ble fuLgt av tar.
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Brutte løfter
Mange menn som får barn i 2008 har atL grunn tiLå være skuffet
over den sittende regjering. Statsbudsjettet for 2008 ga ikke rom for
noen økning av fedrekvoten. Majoriteten av fedre som per i dag ikke

har seLvstendig rett tiIforeLdrepermisjon har også grunn tiL å være

skuffet. Nå får seLvstendig næringsdrivende fedre fuLL foreLdrepenger-

ett, mens seLvstendig opptjeningsrett for fedre generelt fortsatt er

neg lisje rt.

Far må på banen
Skjevheter i regelverket hindrerfortsatt mange fedre fra å ta ut pappa-

perm isjon. Fedres opptjen ingsrett ti L foreldrepenger er f remdeLes

reLatert tiI mors situasjon. I praksis betyr det blant annet at mange
fedre ikke har rett ti[ å ta ut fedrekvoten hvis mor ikke har hatt fu[L

opptjening av egne foreldrepenger. Når far ønsker å motta foreLdre-
penger utover perioden med fedrekvoten, er det fortsatt et vilkår at
mor er i arbeid, utdanning eL[er på grunn av sykdom er heLt avhengig
av hjelp for å ta seg av barnet.

Det er i dag et krav fra et økende antalL LikestilLingsaktører at fedres

rettigheter knyttet til omsorgspermisjon må bedres. Mannspanelets
første uttaLelse i oktober 2007 anbefaler en likeverdig omforde-
ling av rettigheter knyttet tiL omsorgspermisjon, og anbefater en

tredeling av permisjonstiden og at fedre sikres selvstendig opp-
tjeningsrett tiL fore[drepenger (MannspaneLet 2007). Reform støtter
anbefaLingen om en slik tredeling og selvstendig opptjeningsrett.

Arbeidsgiveres negative holdninger tiI menn i fødselspermisjon er
ytterligere en faktor som begrenser fedres muLigheter tiL å ta pappa-
permisjon. I føLge svenske undersøketser viser det seg at hver tredje
storbedrift motarbeider fedres uttak av foreldrepermisjon. Hvordan

det ser ut i Norge vet vi ikke, men det er svært få bedrifter som
aktivt stimuLerer fedre ti[ å ta ut permisjon. Noen bedrifter har dog

oppdaget at fornøyde medarbeidere er gode medarbeidere. Hvordan

kan bedrifter tiLrettelegge bedre for at ansatte fedre kan baLansere

rotlen som arbeidstaker med roLten som far? Finnes det gode verktøy
for dette i dag?

arbeidsliv og familieliv i l<onflil<t
20 prosent av sysselsatte menn oppgir at de opplever nokså ofte eller
meget ofte at kravene fra arbeidet går utover kravene fra fami[ien,
mens 15 prosent av syssetsatte kvinner rapporterer det samme
(Aagestad 2007). Dette kan forklares med at kvinner opplever

mer forståeLse i arbeidsmi[jøet, større grad av fteksibte arbeidstids-
ordninger og mer støtte fra nærmeste famiLie iforhoLd tilfamiLie-
situasjo nen.

Foreldrevennlige arbeidsplasser
Microsoft Norge ble utpekt ti[årets mest famitievennLige ar-

beidspLass i 2007 (Gutlriset2007). Microsoft vant på grunn av sin
offensive satsing på fedre. Blant annet gis det tiLbud om en (pappa-
pakke> med inntiL seks måneders permisjon med 100 prosent Lønn,

samtidig som fedre oppfordres tiLå ta Lengre permisjon enn den
ordinære fedrekvoten på seks uker. F[ere bedrifter må innse at det
Lønner seg å investere i ordninger som gjør det muLig å batansere
famiLieLiv med karriere, også for menn. Reform støtter bedrifter som

tiLretteLegger for en bedre baLanse metlom arbeid og famiLietiv,
spesielt i et mannsperspektiv.

l-il<estil lingsperspel<tiv på små ba rnsperioden
Fedrekvoten er ment å være [ikestiL[ingsfremmende gjennom å gi

både mor og far bedre muligheter tiL å kombinere arbeidsliv og

famitieliv. Ved å øremerke deler av permisjonen tiI fedre, gis et
signaI om at de er viktige omsorgspersoner. Videre fremheves
det at barn har behov for nær kontakt med begge sine foreldre.
Fedrekvoten begrunnes dermed også utifra barnets beste.ltillegg
vektlegges det at pappapermisjonen kan bidra tiL å endre menns
maskulinitet oå en oositiv måte.

Et LikestiLLingsperspektiv fremmer viktigheten av å finne en god

baLanse me[om arbeidsLiv og famiLietiv. Dette viL tjene aL[e parter

- samfunn, arbeidsgivere, menn, kvinner og barn.

Lettest for fedre å ta seg fri fra jobb
TaLt fra SSB sin arbeidskraftundersøkelse fra 2005 viser overraskende
nok at 83 prosent av sysselsatte fedre med barn under 15 år
normaLt har mulighet ti[ å møte senere på arbeid etLer gå tidtigere
av famiLiemessige grunner (Lohne 2006). For mødre er andelen
kun 70 prosent. FLere menn har også muIighet tiL å organisere

arbeidstiden sLik at de kan ta seg fri heLe dager på grunn av famiLien.

82 prosent av mennene har denne muligheten mot 71 prosent av

kvi nnene.

Fedre tar seg også mer fri når skoLe og barnehage er stengt. Tatlene

viser at det er [angt vantigere bLant fedre å ta seg fri fra jobb når skoLe

eller barnehage er stengt, enn blant mødre.47 prosent av sysselsatte
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fedre har tatt seg fri de siste 12 månedene av sLike grunner, mot
33 prosent av mødre. ForskjeLlen mellom kjØnnene er Like stor der-
som vi bare ser på personer som faktisk har muIighet til å organisere
sin arbeidstid så de kan ta fri heLe daoer av famiLiehensvr..

A være hjemme fra jobb på grunn av sykt barn er imidtertid relativt

levnt fordett mellom kjønnene. Litt over 60 prosent av foreLdre

med barn under 15 år har tatt seg fri noen timer etLer dager siste
12 måneder på grunn av sykdom elLer akutte situasjoner i famiLien.
Men det er også en noe større andel menn enn kvinner som har

denne type fravær.

Far vil på banen
Det er åpenbart slik at fedre ønsker mer tid sammen med sine barn,

spesieLt i småbarnsperioden. Erfaringene tyder på at når rammene
veL Iigger til rette for det, finner fedre muLigheter ti[ å forhandLe seg
fram tiI mer tid med små barn. Utnyttelsesgraden av fedrekvoten
er et godt eksempel på dette. Men det må som sagt forhandLes

i n nenfor rammen av eksisterende veLferdsord n inger, a rbeidsforhoLd
og hjemmesituasjon. Det betyr forhand[inger med samfunn (velferds-

ordninger), arbeidsgivere og partner. Fedre er dyktige forhand[ere,
men de trenger bedre forhandLingsgrunnlag i form av rettferdige
velferdsordninqer.
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Fedres brul< av tid
Tidsbrukundersøketser fokuserer på voksne menn og kvinner i

forhotd tit generelle parametere som søvn, inntektsgivende arbeid,
husarbeid, omsorgsarbeid og fritid. Fraværet av koblingsmuLigheter
tiL omsorgsaktivitet knyttet tiL barn, utover hva vi tradisjoneLt
definerer inn i omsorgsbegrepet, er påtagetig. 0g det er uheLdig

i et [ikestiLLingsperspektiv. Reform mener det resuLterer i store
kunnskapskrater vedrørende innholdet i foreldres engasjement
rundt egne barn, og at mangLende kunnskap om dette bidrar tit
å opprettholde et stereotypt biLde av fedre.

KvaLitative fortellinger om fedres omsorg kan tiLlegges større
betydning hvis de følges opp med kvantitative data. La oss antyde
hva som kan Iigge i et stikt materia[e gjennom et svar på Reforms

forespørseL om hvorvidt en større idrettsktubb på Østlandet hadde

talL knyttet tiL fedres engasjement i klubben.

<Vi har ikke en slik oversikt. og det vil innebære et betydelig
kartleggingsarbeid å framskaffe en korrekt oversikt. lmidlertid
h0n jeq si føl7ende- vdr organisasjon har 902 registrefte
medlemmer. Av disse er ca.400 i kategorien born/ungdom
som har foreLdre som følger opp på veninger/ kamper.
Ved fratrekh for at noen av disse er søsken, kon vi si at gruppen
representerer 300 familier. Andelen fedre som følger opp disse

barnar ungdommen viL jeg ansld tiL 70 prosent, dvs.210 fedre.
I snitt er hver av disse fedrene ahtive i forhold til 0ppfølglng
4 timer pr. uhe (treninger. konkurranser, tilLitsverv, dugnader).>

Hvem gjør hva?
FLere Likestittingsaktører hevder at fedre i for Liten grad engas-
jerer seg i sine barns sko[egang når det gjel.der oppføLging på

foreldremøter og samtaLer. Hvordan ser dette bitdet ut i 2008?
Henger fedres mønster for oppføLging sammen med barns alder
eLLer er det andre faktorer som spilter inn?

Våre stikkprøver indikerer at det stort sett er mor som Leverer

barn i barnehagen, mens begge foreLdre i større grad veks[er på

å hente.

Hvordan ser så bi[det ut av fedres kontakt med sko[en? | dialogen
med skolen gjennom foreldremøter kan det ut fra stikkprøver
synes som om fedre invotverer seg først mot slutten av ungdoms-
tnnnet.



* - - : - -:ersokeLser indikerer det samme. En undersøkeLse

';.t av Fredrikkes Hage (2005) i 2002 btant 10 ungdoms-
\crd-TrøndeLag. viste at ti[ 68,7 prosent av atLe foreLdre-

- , rferansetimer var det mødrene som kom aLene. Begge

--e motte i drøye 9 prosent av tiLfeLLene, mens far motte
:0,6 prosent av tiLfeLlene. Undersøketsen bLe gjennomfon

.<oler med Lavt elevantall, i kommuner med lavt innbyg-

:; uten byer.

:- . , -;er om fedres engasjement knyttet tit egne barn*:-:: ..er fortsatt menn som ensidig fokusert på fritidsaktiv-
-:-:' : -elativt lite enaasiert i barnas helse, sosiaLe utvikling
'_: 

'- : :rverdag. Stikkprøvene kan tyde på at fedre dettar Langt
r -:-: .nn mødre i kontakten med barnehage og skote, men

:: ::- storre grad av ansvar for oppføtging av barnehagen

=--:* henting og av skotediatogen når barn når opp i de ovre

;:: -sskoletrinnene. Hvorfor bildet ser stik ut, vet vi imidLertid

-- - Er arbeidssituasjonen avgjørende for hvem som leverer
-=-:er i barnehagen? Oppteves barnetrinnet som mindre

,: 
_: 'or fedre i skotesammenheng? Engasjerer de seg mer på

'::: -strinnet fordi det da skaI gjøres viktige vaLg? Her etter-
i=- :,:form en 0mfattende kartlegging av kjønnsrepresentasjon
- ..:^ gi oss et representativt bitde av hvordan situasjore'l
' -: :g hvilke faktorer som påvirker mønstre for oppføLging og

'- -:. .o fnrpldrc imollnm

Ba rneperspektivet
Hr a r e: r o:n fedres betydning for små barns sosia[e utvlkting?
Se.r c- \ \et mye om utike forhold som virker inn på barns

-a 1. -c oq funkslonsniva, mangler vi kunnskap om hvordan
sa-sr,:et rellom barnet, fami[ien og omgivelsene påvirker ut'
\ \l ^gei. \lesterpanen av det vi i dag vet om disse forhoLdene

les:ie- seg cessuten pa studier av mødre og barn, mens fedre
so- -E_cei -a' han en statistr0LLe innenfor denne type utviktings-
'..i'i(- -9 ):ge"s fedre deLtar mer aktivt i barnas tiv, og bør

s:.\-:.;i. ; -1.-Ceres forskning om barns utvikLing.

Bekymrede fedre
Flere fedre engasjerer seg i forhol.d tiI egne utsatte barn. Lands-

forbundet Mot Stoffmisbruks støttetelefon melder at de tar lmot
fLere henvendelser fra fedre enn noen gang. Andeten fedre som

ringte inn okte fra 12 prosent ti[ 42 prosent første hatvår i 2006.
Mens tailene for mødre som ringer inn er retativt stabile, har

antall fedre som har tatt kontakt nærmest eksptodert. Kan det
være en tendens at fedre er på vei ti[ å utøve omsorg også

utover det som tradisjonett har vært vanLig for menn?
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xomofile fedre - fortsatt trangt i shapet og
lavt under taketP
I debatten runcji r,roderne foreldreskap viser forsknrng tiI at homofile
fedre ofie er':e som glorfarskap på innovative og nyskapende måter
Kunnskap om nye farsroller hentes ofte fra studier av homofite fedre.
Dette er inieressanr ut fra et mannsperspekriv. Hvordan gjør menn
omsorg i andre kjonnskontekster enn den tradisjone[le mor - far
konsteliasjonen? Hva kjennetegner det rnnovative og nyskapende
farskap? Hva siags effekt har ny kunnskap om annerledes fedring for
utviklingen av moderne farskap ?

I debanen orn hvorvidt tesbiske og homofile skat få fulte adopsjons-
rettigheter. har vi gang pa gang opplevd utspiI i negativ retning
som ikke synes basert på den forskning som foreligger. Forskning
i dag viser at det er fa forskjelter meLtom barn som vokser opp
med heteroseksuelle foreldre og homoseksueLle foretdre. Selv om
rammene for forel.dreskapet er uLike, er ideaiene for hvordan gode
foreldre bor være tilsynelatende de samme. En økende andet aktører
går fra skepsis tiI full stotte for homofiles rett til adopsjon, med
en argumentaslon bygget opp rundt barnets beste i Lys av nyere
forsknlng. Forstaget om en ny, kjonnsnoytral ekteskapstov har vært
tiI horing hosren 2007. og ligger i skrivende stund til behandting i

Stortinget. Forstaget åpner for ekteskap mellom to av samme kjønn,
med samme rettigheter som ekteskap me[om to av motsatt kjønn,
og skaper l'eftig deoart.

Reform stitter seg fullt og helt bak forsLaget om ny kjønnsnøytral
ekteskapslov sLik det nå foreligger.

Fedre med innvandrerbakgrunn
- tradisjonstro eller nyshapende?
Det finnes lite kunnskap om farskap blant menn med innvandrer-
bakgrunn i Norge. Vi har dedor et begrenset kildegrunnlag for
å si noe om minoritetsfarskap i Norge. Reform etterLyser mer
kunnskapsutvikting på området, men har forsøkt å samte noe av
det vi vet så I.anor.
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Thomas Walle (2005) betyser trekk ved fedres praksiser bLant Ee--
med pakistansk opprinneLse i Norge som han har vært vitne tii , s -.
studier av et mannlig cricketlag i Os[o. Watte skriver at blant oe
mennene han har observert, har farskapet fremstått som en viktt!
det av mennenes [iv. Å være far gir også anerkjenneLse blant ancj::
menn. Mennene vier oppmerksomhet og omsorg tiL både egne og
andres barn når de er samtet. Det virker ikke som om det tradis-
jonelte rotlemønsteret hvor mannen er famitiens hovedforsorger
står som noen motsetning tit ideatet om at far også skal være en
om5ørger.

I sin hovedoppgave om innvandrerfedre og barneoppdragelse.
fant Abdethaquim Atjarroudi (2001) at noen fedre btir stitr overfor
et dilemma når barna begynner på norske skoter. På den ene siden
ønsker de at barna skal lære seg norsk og bti integrert i det norske
samfunnet. På den andre siden mener mange av mennene at det
norske skolevesenet formidLer et verdisyn som ikke er i tråd med
detes egne verdier og normer. Fedrene opptever dermed både a sra
i et interessefetlesskap og en interessekonflikt med skolen.
Enkelte av fedrene oppLever det er vansketig å være far i Norge.
Andre fedre trives godt som barneoppdragere i Norge, selv om de
ikke nødvendigvis Liker atle sider ved norsk barneoppdrageLse.

Aftenposten skrev mot slutten av 2006 om innvandrerfedre under
titteLen <l Norge tritl.er de gjerne barnevogn>. Journalisten tnrerv;LE:
flere menn med bakgrunn fra relativt kjønnskonservative mustrms*=
samfunn som i Norge tritler barnevogn og skifter bleier. Fedrene
foneLler at de har biitt inspirert av at sa mange menn i Norge vise-
denne formen for praktisk omsorg og engasjement i barnas [iv, og
mener at den tikestittingen metlom kjønnene de hadde hørt om i

sine opprinnelsestand bl.ir satt ut i Livet her. Re[igionshistoriker ELise

Skarsaune (2006) som har skrevet masteroppgave 0m maskutiniter
btant muslimske menn, kommenterer i artikketen at nye farskaps,
praksiser kan ha opphav både isosiat Læring imøte med det norske.
og i nytolkning av retigiøse og kulturet[e normer i og fra opprinnetses-
land. Men nye omsorg5praksiser ser ut tit å utviktes parattett med et
utbredt ideaL om far som famtlieforsorger.
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Ba rns bosituasjon etter samlivsbrudd
:. - -- rger sier at om [ag tjue prosent av a[[e famitier med barn
: : - - - -igar samlivsbrudd. Samtivsbrudd innebærer en stor overgang

- =:: barn og foreldre. Barneloven regulerer forhotdet meltom barn

: -,-:.dre etter samlivsbrudd. Etter samlivsbruddet bor nærmere

i. :':sentav barna med mor.25%av barn i Norge bor ikke med

::;;: s ne foreLdre, og av disse barna er det 9 av 10 som har samvær
-=- 'ar og bor hos mor (SSB 2007).

Pår far lov?
':-:cTten Får far Lov? (Reform 2006) blir det undersøkt om noe av

:- - -= skjeve fordeLingen i forhoLd tiL bosted og samvær kan komme

- :=stemmelser og begrepsbruk i Loven. Omsorg og samvær er
' . ;e begreper i barnetoven, og brukes i utgangspunktet som om

-"= ::- 1-,: 
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de \,a' (.c^rsnoytrale. I rapporten vises det imidtertid tiLat begrepe-
.€s - srr- rI og daglige praksis knytter dem til mor elLer far - eLler

-e- :-i; si: onsorg knyttes fortsatt tiL mor og samvær knyttes tilfar.
Reio.- <onkluderer med at barnelovens begrepsbruk ikke gir far lov til
0n'50-g - 0are I t Samvær.

Frustrefte fedre
Foreningen 2 foreldre (F2F) er en organisasjon som arbeider
for a skape trygge famiLieforhold for barn etter samlivsbrudd.
De arre der blant annet for at barneLoven skaL inneholde et
prinsipp om likeverdig foretdreskap for far og mor. automatisk
felles foreldreansvar for foreLdre uansett siviLstatus og for trygde-
og stonadssystemer som beLønner foreLdre som samarbeider.

Et mindre antaL[ aktører som arbeider for fedres rettigheter etter
samlivsbrudd har de senere årene brukt T.oktober ti[ å markere sine

standpunkter i 0sLo. Det har vært arrangert fakkeltog og hoLdt appeL-

Le- fo'an Sto"t nget. En deI av aktorene har pådratt seg et negativt
fokus i forhoLd tiI måten de fremfører synspunkter på, btant annet
gjennom å publisere personopplysninger og personangrep på sak-

\yndige. advokater og dommere på sine nettsider.

I

il



Mannspanelet
I sin forste fetles unaleLse datert l8.oktober 2007 kommer
Mannspaneiet med fotgende oppfordring tiI norske fedre og
mynd igheter:

UttaLelsen støttes av Reform - ressuTssenter for menn.

Fedre i fengsel
Debatten omkring foreldre i fengsel fokuserer som oftest på barna og
det tabu og den skam som knytter seg tiI det å ha foretdre i fengse*
Naturlig nok btir vi fort opptatt av barnas situasjon, og hva som kan
gjøres for å bedre deres situasjon. Men hvem fokuserer på fedrene og

deres muligheter knyttet ti[ å utøve et godt farskap se[v om de sitte'
inne? 0g hva med tiden etter soning?

I en hovedfagsoppgave om fedre i fengsel (Grambo, 2000) hevdes

det at fengsetsvesenet i Liten grad vektlegger mennenes situasjon
som fedre. Det påpekes at fengselsvesenet er konseruativt og ikke
henger med i utviklingen av farsrollen. Det blir dermed en konflikt
mellom den tradisjonelte farsrollen som preger fengselsvesenet, og

den moderne farsrollen som innebærer å være en aktiv oq deltakende
0msorgsperS0n.
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åFcil'e i familier med startvansl<er
: -::.se med et spesifikt behandlingstiLbud tiI mødre- . :--:erskapsdepresjoner, bte det tydeLiggjort at også fedre

, - ='>om opplever psykiske vansker i forbindetse med
- : : .=: og fodsel kunne dra nytte av et spesifikt tiLbud.

" -=-=: sert kunnskap om fedres reaksjoner, behov og betydning
. - - = . :rasjonen er fortsatt svært mangelfuLL. Reform har

. :-- --'-iTt et prosjekt med sikte på å samte kunnskap om og

"'.i :: :: en modeLL for et tiLbud tiLfedre i denne situasionen.

-., *: -:13t Fedre i famiLier med startvansker (Reform 2007) er
. - - -, 'esultater fra prosjektet. Hefrer innehoLder erfaringer fra- - -:a .,v nrrrnnprilhrrd rettet mot fedre i famiLier hvnr n:n-,,vv, Pu,r": i- -z'svangerskapsdepresjon e[[er andre psykiske LideLser i' ': -::.se med svangerskap og fødset. Prosjektet påviste nyrten

. . -. '-em tiLfedre i famitier med startvansker med et eget
: - - :; at dette påvirker den totaLe famiLiesituasjonen positivr.

aedre og vold i et omsorgsperspel<tiv
: - - slm oppsøker behandlinqstiLbud for votdsprobtematikk
::= -edre.Av menn som bruker voLd mot sin partner er det
'= :, -n rapporterer at de også har brukt votd mot barn (Lycke

'.':. n 2002). Internasjonate studier antyder videre en større
:= .old mot barn også fra menn som brukervold mot sin part
" , r,d mot barn er mer skambeLagt og vansketigere å snakke

- :- deL av votden mot barn btir ikke 00pfattet som votd av
::,ioveTe, men b[ir sett som en deL av oppdrageLsen. Vi har
:' -yl g sett eksempter i media på at menn mener det er bra

- ::'n <å få en ørefik>. Ørefiker er vold. oq vold utøves atdri av

= J tcL-

:: barn eksponeres for fars votd. enten det er indirekte som
-= : lvold mot mor eller gjennom at de selv utsettes for voLd

'=- representerer ikhe [enger far en trygg omsorgsperson for
-.r. Det er høyst nødvendig å Løfte inn et barneperspektiv når
:-rfter fedre og vo[d i et omsorgsperspektiv. Funn fra nyere
, -rfysioLogisk forskning viser at voLd meLLom foreLdre påfører
^a atvorlige skader. Opp ti[ 40 prosent av barn som lever

=: voLd i famiLien kvaLifiserer for en diagnose innen psykisk
>evern (Alternativ Tit VoLd og Senter for krisepsykoLogi 2007)

De:re i.-.å fa impiikasjoner for temaet fars omsorg for barn reLatert
rii \oldelig pi'aksis. Barn tar stor skade av votd i nære retasjoner,
erre- de !tsenes direkte eLLer er vitner tiLvoLd mettom foreLdre.

Gutter og vold
r\'1e.. rtsenes for grov voLd utenfor hjemmet. Kvinner utsettes
fo: q:or voLd i hlemmet. Dette biLdet fremkommer gjennom
de rrdersokeLser som er foretatt om voLd i Norge. Det som er
bekymrirgsfultr ved dette er at gutter havner ien særsti[[ing.
De utseiles og eksponeres for voLd både ute og hjemme. Vi vet
at barn tar skade av å teve med vold ifamiLien. både som ofre
og r irner V, ver ogsa ar gutter har storre risiko for å bli utsatt for
volo utenfor hlemmet enn jenter. Hvordan påvirkes gutter av aLL

denne volden? Dette vet vi Llte om. Her trenger vi mer forskning
og kunrs[ap, og gurteperspektivet må trekkes inn for å forstå
mer a\ \'olden og dens virkninger.

Helsefarer - risiko og livsstil
Det er berydetrge forskjeLLer på kvinners og menns helse - menn
Lever kortere mens kvinner er oftere syke. SeLv om mannsrol[ene
er i endring, er det fremdetes forventninger tiL at mannen skaL
være sterk og ikke vise svakhet. Mange menn som b[ir alvorlig
syke hoLder angsten for seg seLv. Ofte venter de for Lenge med
a oppsoke lege, noe som bidrar tiL at hjeLpen ikke når frem i tide.
Behandlingsapparatet trenger mer kunnskap om hvilken betydn-
ing sider ved mannsroL[en har for hvordan menn håndterer og
f remstiLLer sine helseprobLemer. Dette mannsfokuset på helse og
sunnhet inkLuderer i høyeste grad et fedreperspektiv. Fedre som
ornsorgspersoner har et ansvaT utover det som berører individet
mann. og omsorgsbegrepet bør inkludere kompetansen ti[ å

utove egenomsorg Like mye som omsorg for andre. Helsevesenet
har ansvar for å titretteLegge bedre for menn sLik at forebyggende
heLsetjenester bLir titgjengetig for heLe befoLkningen.

;
r



ornsorgen fCIr ægmæ'færsildre

I fcrtellingen cm menns omsorg i et iivsiøp viI vi tiå slutt be lyse den oms*fg menn yter
fci egne foreldre. E[er tettere sagt - ett*rlyse kunnskap cm denne oms*rgen. Hvern
setter i dag kjcnn pa seniorperspektivet? Flvem dckumenterer *ldres situasjcn og går i

dybden på temaer knyttet tii enscmhet eg eldre*msarg ried blikk for kjønnsf*rskj*lLer?

Voksen perspektivet
Syv av ti menn og kvinner i aLderen 45 - 65 år, som har en eller
to foreLdre i Live, gir praktisk hjeLp ogletter pteie tiLsine foreLdre
samtidig som de er yrkesaktive (Senter for seniorpoLitikk 2007).
Over haLvparten av disse opplever det vanskelig å kombinere
jobb og omsorgsforpLikteLser. De ønsker seg bedre e[dreomsorg.
fleksible arbeidsgivere og Langtidspermisjonsordninger. I en
undersokelse gjennomfort av Fafo er det kun tre av ti som fortel
Ler sjefen at de er i en tidsklemme mellom omsorg for fore[dre
og yrkesaktivitet. AlLerede i dag er det svært mange senior-
arbeidstakere som hjelper foreldrene sine. Om 20 år kommer
en kraftig vekst iantaLL eLdre over B0 år. Seniorarbeidstakerne i

skvis mellom omsorg og yrkesLiv kommer tiI i IU 5[3s]in floro

Ma n nsperspel<tivet
Levekå rsu ndersøkeLser viser at kjøn nsforskjeLlen er beskjeden
når det gjeLder uforme[[ omsorg. AndeL omsorgsytere er Like hc1
btant menn som btant kvinner. Det er imidLertid klare atders-
variasjoner. MiddelaLdrende kvinner gir mer omsorg tilandre
hushotdninger enn middelatdrende menn gjør, mens forholdet
er omvendt blant unge. Kvinner generelt yter mer omsorg enn
menn tit egne fore[dre, mens menn yter mer hjeLp enn kvinner
tiLandre persongrupper (venner og øvrig familie).

Går vi inn og ser spesieLt på hva kvinner og menn med egne
barn yter av uLønnet hjeLp tiL egne foreldre, 0ppdager vi et
annet mønster. Tatt fra 2002 viser at btant foretdre med barn
meLLom 0 og 6 år, oppgir 17 prosent av mennene og 11 prosent
av kvinnene at de gir regeLmessig utønnet hjetp tit foretdre
(SSB Statistikkbanken). Btant foretdre med barn mellom 7 og
19 år er fordeLingen 24 prosent for menn og 17 prosent for
kvinner. Ser vi på hvor mange timer per uke det ytes hjeLp tit
foreldre, er det slik at småbarnsmødrene yter 3 timer mens
mengden hjetp som ytes av menn med barn meltom 0 og 19 år
og kvinner med barn mellom 7 og19 år tigger på 2 timer. Det
kan synes som arbeidsdeLingen i forhoLd til. ulønnet omsorgs-
arbeid meLLom kvinner 0g menn med egne barn går i Litt uLike
retninger. Kvinner tar i større grad hånd om omsorgen for egne
barn, mens menn tar i større qrad hånd om omsorqen for foreldre
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Konlq,lusionen
-:::e blitt nrer eller mi*dte viktige ideg? Er m*nn p3fe *msrrgspersoner?

"= konsekvenser får et øk*nde *ntJr åu*livsbr*dd fcr nye farsratler?

..ran p*virkes uiike farsr*Lier av -t *åi"r-gfald i måter å organisere famiiie på?

. : ":: 3nen Far giør ftemkornmer det t"l3!:n-iTjt:"T:li:it
: . .'--, dig som fedre i stadig okende grad onsker og krever a

,- : : : rsors for sine barn nit-nttl,t O;t:: 
lt:^l'Lt"n"1eten 

av far

. -,.,".:et? Betydningen av nye' omsorgsfuLl'e farskap viI i staolg

" . ] t= =:;; 
qi;; ses ivnLig i å'ent sot-t'ommer' Gevinster for

. :-: s€lV, tikestiLlingen av kjonnene i arbeids 
-ogjamiLieLlv 

0g

. - -.:for barns rtLu'1ont'iitit;t; og andre.omsotgspersonerviL

= ,-: Reform ser derimot ttd btky*iing o',ntt^1::l1*" "
. - .=;;;;;]aiiu o.r i iuÅtup.tvit bety både for utvik|ingen

l.i,' ur.,, maskuLiniteten og menns livskvalitet

- ,:'; ^andler om kompetanse' ikke evner - og menn og kvinner

-- :=' like stor grad Kompetanse for å yte ooo 91soro ffjt^e" 
^

, =: ...'iir.riit,ii[rettetessins os habititerins, *,:l:T.ttntt u

. , = =: nangLenOt sy"tt'o{"n mangtende kuttur forintegrertng

'.. 'orberedelser tiL toretdr6skapet Hvil'ke ols-oj:sjf Ksloner

.'. = :agfy|,Ler overfor t'nt Uuin' sine foretdre' annen fami[ie og

.' - 
=' i)atvi mangel"fuLl' '*ottution 

om' Vi ser imid|'ertid tyde[ig at

- . - -' nuligheter tiL egenomsorg er mangelful[ og begrenset' noe

- =' bekymringsverdig t ti i"tiuptpttæektiv' Ø*t fokus innen for-

.- -:. po[irikkutvirting. aroeiJsiedltse og hetsevøn,på farskapets

. - --.ffå;;;nrrotå vit rt'ntt si menn nvtt tt1n.:lt:. definere

:.,: cmsorgsfutre tarst<ap ie-Oååå uldutt ha retttiI omsorg for og

'": irn samvær med barn etter samLivsbrudd Denne r-etten ivaretas

. '= dag, og det skaper rt'Ji*Å for fedres [ivskvatitet - og for

:.'-) beste.

, , = mputser tiL utformlngen av farskap kommer"tiI fra 

'nye 

grupper

, l.oråi rlorg. innenfor minoritetsglupper av,både seksuett og

=, tk i;il;;tt art' Hvordan utike måte'r å t:l!:.:lt"tjtt utou'

-' .i.o pa ,tr".r påvirknino på hverandre' gjenstår å studere og

:(,rtere. Men at tarsKap 
'''rt'åål 

i Jts er ei mangfotdig fett i hurtig

- '. egelse rader det [iten tviI om'

Far - en vil<tig rolle å spille ., - !^F-+i,
Det å bLl far er aitså ikke tengå ndt ton't fø[ger automatisk av det

å være mann Det handler i iooa ot så mye mer enn å ha for-

plantningsevne eLler ikke -. Xkt tittt handLer det om individue[te

og strukturelle vaLg Her ma menn på banen for å definere sin rotte

som sosiale individer og 
'o'lut;i'ppt 

- t:rn kll:::::ne defin-

.;, ; n * ; ; n, ;':: f, fl : :'*iiå :il,ff.iiiiå:il."1i:ru :ffi :'
mann oq rollen som tar' tt<t<t

.å. oniu ni.nnom et eierskap tit omsorgsbegrepet Hvls dette

eierskapet sjelder et 
'un*tnåå 

inårt tÅn' uiu 0.9: tt'"" tr' står vi

ovedor store uffordnnger onf,t.,,iL mannLig identitet' Reform mener

farskapet bl.ir et stadig virtrgere fett for manntig.:1n^u':i:*unt on tn

arena der menn har u,, u u,in. på å kreve sin rett og vise sitt ansvar

- gjennom ornsorg

Når vi har sett på fedres omsorg i et Livsl'øpsperspeKiv' finner vi store

hull i kunnskapen om trvordanjedre yter omsorg for sine barn etter

t-åårt.ttåtao;n Hvorforledre til'synetatende er lite på banen t

;;;';,'il'";l'1.:::1Tllll,:::Hi;i#',.,'J,?1ff.i1'ff :..
de hoYere trinn På ungoor

Vi vet videre iite om nvordan skotebarn og tenåringer nyttegjør seg

av sine fedre i tiden metlom foreLdremøtene Skyldes dette trange

def inisjoner au hua omso'g'e'i i' iruoitiont^t[e manntige måter å

å n g u, j.,.'. r 
I 11'T,r.iå"..'.T,r.;: |'.T li.fl :i ffi 'j,:: lå ii::lx;

f orsråeiser av omsorg i f o

tilendring i monstre to, tiåroirr. og omsorgsutøve1se? For å få et

helhetlig bilde av teo'e' åt'org tånger vi mer,inJormasjon om sam-

|o'[ilii;; u',n 
'n 

t'i'' niå*oÅ n'L' !y:!1?:t:1" 
sraviditeten

tiI qraven. Slir ny runnsr<]p uii ogta kunne bidra,tiL nye definisjoner

;;i;;;;.;;;k'ins t.'va ot'o's-tt os hvordan den best kan vtes'
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