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Forord

Foreliggende tekst er et forsøk på å favne vesentlige tyngdepunkt og perspektiver knyttet til tema  
“Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid”. Det er et kunnskapssøk i et komplekst temafelt som alltid  
vil være preget av tidsspesifikke kulturelle diskurser og sosiale mønstre. Søket er todelt. Første del  
omfatter utredninger, forskning og kartlegginger innenfor fag som tradisjonelt har vært opptatt av  
foreldre og (rus)forebygging og hvor foreldres betydning som rusforebyggende rollemodeller har 
hovedfokus. Dette russpesifikke søket gir blant annet massiv støtte til at foreldre har en særdeles viktig 
rolle i forebygging av rusbruk hos sine barn i ungdomstiden, og at ungdom i høy grad lar seg påvirke  
av hva foreldre formidler gjennom ord, handlinger og holdninger.

Andre del er et skjønnlitterært søk som utvider vår kunnskap om temaet. Hva er det skjønnlitteraturen 
kan forløse som vitenskapen ikke kan? I en forebyggende sammenheng kan det innebære synliggjøring 
av hvordan tekstmøter kan moderere risiko, ved å skape forståelse for ulike sider av lesningens og 
høytlesningens sosiale betydning og bringe dette ut i veiledning av foreldre, barnehagepersonell  
og lærere i den tidlige grunnskolen.

Å arbeide kunnskapsbasert er, høyst berettiget, blitt en markant forventning innenfor rusfagfeltet.  
Politikere, myndigheter, de hjelpetrengende og deres pårørende og det sivile samfunn har soleklare  
krav på at vi som arbeider i dette feltet gjør vårt ypperste for at hjelpen, intervensjonene og  
forebyggingen er av solid kvalitet. Så melder spørsmålene seg. Hva betyr det å arbeide kunnskaps-
basert innen et fagfelt som er så influert av økonomiske prioriteringer (politikk) og så mange vitenskaper 
(naturvitenskap, samfunnsvitenskap og kulturvitenskap). Er det ikke slik at kunnskapen da må bli  
omstridt, både fast og bevegelig og avhengig av perspektiv? Virksomt rusforebyggende arbeid knyttet 
til “Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid” må av den grunn alltid forstås i en sammenheng, der ulike 
bakenforliggende forklaringer og variabler av demografisk, psykologisk og samfunnsmessig karakter 
spiller inn. 

Det er å håpe at fagfolk leser denne teksten med kritiske, konstruktive briller. Vi er innforstått med at  
andre forskere/utredere med andre perspektiv kunne kommet fram til andre og flere funn. Vi har lenge 
stått midt i den krevende samtalen om hva som er rett og sann kunnskap, eller evidensbasert kunnskap. 
Vår forståelse er at dette temaområdet egner seg bedre for å kunne sannsynliggjøre retninger og 
innsatser, og lete opp tilstrekkelig belegg for hvordan vi som fagfolk i enda sterkere grad kan forløse 
det store foreldrepotensialet. Ettersom ressurser til forebygging vanligvis er begrensede, er indirekte 
tilnærminger gjennom foreldrene en veldig “lønnsom” måte for å øke virkningen av forebyggings- 
strategiene.

Bergen, august 2010 Arne Klyve 
UnDErVISnIngSSjEF

Berit Bareksten
SPESIAlKonSUlEnt
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sammendrag

Bakgrunn: Kunnskapsoppsummeringen er utført av Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen ved 
Stiftelsen Bergensklinikkene etter oppdrag fra Kompetansesenter Rus, region Vest – Bergen. Oppdraget 
avviker noe fra definisjonen på en tradisjonell kunnskapsoppsummering (som definert av Nasjonalt 
kunnskapssenter/The Cochrane Collaboration), da oppdragsgiver har lagt til grunn en del egendefinerte 
kriterier for hva som skal inkluderes i oppsummeringen. I første rekke har oppdragsgiver ønsket hoved-
fokus på norsk/nordisk forskning, og mindre fokus på internasjonal forskning. Det har også vært ønskelig 
at utredninger, evalueringsrapporter, offentlige skriv etc. ble tatt med. Det har ikke vært ønskelig med 
vekting/bedømming av forskningsstudier på grunnlag av vitenskapelig design, effektstørrelse eller  
presisjonsnivå.

Metode: Det ble i første omgang gjort søk etter norske/nordiske forskningsstudier (systematiske oversikter/
reviews, artikler med randomiserte kontrollerte studier, longitudinelle studier, sammenlignende studier  
og observasjonsstudier) i flere aktuelle databaser, i hovedsak ikke publisert tidligere enn 2000. I tillegg ble 
det søkt etter rapporter, forebyggingstiltak og evalueringsstudier der foreldrerollen knyttet til rusmid-
delbruk blant unge, inngikk som en vesentlig faktor. I de innledende søkene ble det brukt nøkkelord som 
”foreldre”, ”foreldrerolle” kombinert med ”rus”, ”alkohol” og ”forebygging”. Søkene ble utvidet med nøkkelord 
som ”familie”, ”ungdom”, ”sosial kompetanse” og ”oppdragelse”. Dernest ble det gjort søk i internasjonale 
databaser etter systematiske oppsummeringer (reviews), samt enkeltstående studier som var særlig 
aktuelle for rapportens tema.  

Resultat: Det ble funnet få norske/nordiske forskningsstudier publiserte i review baserte tidsskrift, som 
direkte omhandler forelderollens betydning for det rusforebyggende arbeidet. Gjennom internasjonale søk 
i databaser som Cochrane, Campbell, MedLine, PubMed og Google Scholar m.fl., ble det funnet et betydelig 
antall forskningsartikler og reviews med høy aktualitet for denne kunnskapsoppsummeringens problem-
stilling. Av foreldrerettede forebyggingsprosjekter ble det funnet relativt få norske/nordiske som var 
evaluerte i henhold til hensiktsmessige metodiske kriterier. Blant de metodisk gode evalueringene, kunne 
flere foreldrebaserte tiltak vise til positive resultater i form av et lavere rusforbruk hos ungdommene. 
Dette gjaldt også evaluerte tiltak utenom Norden.

Konklusjon: Stort sett alle forskningsstudier konkluderer med at foreldre har en særdeles viktig rolle i 
forebygging av rusbruk hos sine barn i ungdomstiden, og at ungdom i høy grad lar seg påvirke av hva 
foreldre formidler gjennom ord, handlinger og holdninger. Internasjonal forskning gir mye verdifull 
kunnskap om hvilken betydning ulike typer foreldreadferd har for deres barns forhold til – og bruk av – 
rusmidler, i tillegg til å se på hvordan foreldre kan være ”bevisste forebyggere”. Hovedtrekkene er at et 
høyt alkoholforbruk hos ungdom er assosiert med liberale holdninger, lav grad av foreldreengasjement, 
lite restriktive regler og høyt forbruk hos foreldrene. Engasjement, tett oppfølging, dialog og tydelige 
grenser (ingen alkoholbruk før 18 år) fra foreldres side er assosiert med lavere forbruk og mindre 
forekomst av rusrelaterte problemer hos ungdommen. Norsk litteratur er særlig opptatt av hvordan foreldre 
kan/bør kommunisere med ungdom om bruk av rusmidler, men det finnes lite forskning som forteller noe 
om effektene av dette på ungdommenes rusbruk. En økt norsk forskningsinnsats vedrørende foreldrerollen i 
det rusforebyggende arbeidet er en viktig forutsetning for virksomme, kunnskapsbaserte foreldrerettede 
tiltak som kan bidra til økt bevissthet hos foreldre om de betydningsfulle mulighetene de har for å utøve 
rusforebyggende påvirkning overfor egne barn. 
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Formålet med denne kunnskapsoppsummeringen er i første rekke å gi et innblikk i  
hva som finnes av forskningsbasert kunnskap vedrørende foreldrerollens betydning  
for forebygging av rusbruk hos ungdom. rapporten har således ikke en klart definert 
problemstilling, men besvarer et heller åpent spørsmål om hva som finnes av 
kunnskap innen et gitt tema. 

rapporten omhandler ikke foreldrerollen generelt eller hva som er god eller dårlig  
barneoppdragelse, men er spesifikt rettet mot betydningen av foreldrerollen i  
rusforebyggende arbeid. I foreldrerollen ligger et mangfold av ulike oppgaver og 
ansvarsområder. Dette innebærer at foreldre opptrer i ulike roller som for eksempel 
autoritetsperson, grensesetter, veileder/samtalepartner, rollemodell, inspirator,  
normgiver, holdningsformidler, omsorgsperson, osv. Påvirkning fra foreldrene 
angående rusmiddelbruk - bevisst eller ubevisst - vil kunne skje i alle disse  
sammenhengene, men ikke nødvendigvis i samme grad. 

Avgrensninger i rapportens innhold, er i første rekke basert på oppdragsgivers ønske 
om primær fokus på norsk/nordisk forskning. Flere internasjonale forskningsunder-
søkelser ville vært inkludert om denne betingelsen ikke var lagt til grunn. Utover 
dette er avgrensninger gjort i henhold til relevans – det vil si at artikler og under-
søkelser som i størst mulig grad omhandler rapportens hovedtema direkte har fått 
prioritet foran mer perifere tema. Det har ikke vært ønskelig fra oppdragsgivers side 
at det ble foretatt graderinger av forskningsfunn basert på vitenskapelig design og 
metode.
 
rapporten gir korte oppsummeringer av aktuelle forskningsfunn. Disse gir kun en  
antydning av hva som kan være svaret på sentrale spørsmål, originalkilden må alltid 
leses hvis man ønsker et fullstendig bilde. Kunnskapssøket ble avsluttet 01.03.2010,  
kun noen få undersøkelser publisert etter dette er inkludert. 

Det vil først bli gitt et innblikk i hva kunnskapsbasert virksomhet innebærer, etterfulgt  
av en kort beskrivelse av fagområdet som omhandler forebygging og behandling av 
rusproblematikk (”rusfeltet”) i norge. Dernest betraktes foreldrerollen, hva som  
påvirker ungdom, og til sist forståelse og avgrensning av rapportens problemstilling.    

innledning



9

1.1 Kunnskap og evidensbasert virksomhet innen behandling  
 og forebygging av rusproblematikk  

1.1.1 Hva er kunnskap?

Kunnskapsbasert virksomhet innen forebygging betyr i første rekke å basere seg på det som til enhver  
tid finnes av relevant kunnskap. I faglig sammenheng vil kunnskap i all hovedsak være synonymt med  
evidensbasert/forskningsbasert kunnskap. Forskningsbasert kunnskap blir ofte rangert i et metodisk  
hierarki der en eller flere systematiske review - artikler med RCT baserte forskningsstudier rangerer  
høyest, etterfulgt av enkeltstående forskningsundersøkelser med ulike design, og videre til meningsytringer  
fra respekterte autoriteter basert på klinisk evidens, deskriptive studier eller rapporter fra ekspert  
komiteer (Taylor & White, 2002). 

På regjeringens hjemmesider opplyser Helse- og omsorgsdepartementet under tema: helseforskning 
(22.09.2006): 

“Medisinsk-, helse- og sosialfaglig forskning er et sentralt virkemiddel i helse- og omsorgspolitikken. 
Forskningsbasert kunnskap inngår som en del av grunnlaget for politiske og faglige beslutninger, og 
i evalueringen av iverksatte tiltak. Forskning er også en forutsetning for høy kvalitet på utdanningen 
av helse- og sosialpersonell, og for kontinuerlig oppdatering og kompetanseheving etter avsluttet 
utdanning. Dette skal legge grunnlaget for en kunnskapsbasert praksis innen forebygging, diagnostikk, 
behandling, rehabilitering og tjenesteutøvelse, bruk av ny teknologi, prioritering av ressurser og tiltak, 
og å etablere muligheter for næringsutvikling.”

Generelt sett skal forskningsbasert kunnskap bygge på systematiske oversikter, hensiktsmessige effektmål, 
statistisk signifikans, og en omfattende underbyggende evidens. Gyldigheten av konklusjoner fra intervensjons-
forskning er basert på en generell progresjon fra observasjon til systematisk oppsummering av 
randomiserte forsøk, samtidig som man erkjenner mangler og begrensninger i eksisterende litteratur  
og dens anvendelighet for det aktuelle tilfellet (American Psychological Association, 2002).

Forskning på rusforebyggende virksomhet har sine begrensninger og svakheter, og må tolkes med omhu –  
på samme måte som all annen forskning. Det er all grunn til å tro at en mer grundig og systematisk bruk 
av forskningsbasert kunnskap, sammen med regelmessige evalueringer i henhold til ønsket måloppnåelse, 
vil kunne bidra til en betydelig økning i kvalitet og effektivitet innen forebyggende arbeid.      

1.1.2 Et fagfelt preget av ulike forståelsesmodeller

De faglige forståelsesmodellene for behandling og forebygging av rusproblemer har historisk sett vært 
preget av varierende syn på hva problemet egentlig dreier seg om. Aktuelle oppfatninger og innfalls-
vinkler til rusproblematikk har vært knyttet til tema som: lav moral/karaktersvikt, personlige egenskaper/
personlighetstyper, psykologiske og fysiologiske sykdomsmodeller, arvelighet/genetikk, sosiale tilpasnings-
vansker, omsorgssvikt i barndommen, sosioøkonomisk status, adferdsproblemer, relasjonsproblemer, lavt 
selvbilde, holdninger, religiøs tro m.m. De fleste temaene er aktuelle for forståelsen og behandlingen av 
rusproblematikk, i varierende grad. 

Inntil for få år siden var behandling av rusproblemer ikke underlagt helsevesenet og dets krav til pasient-
rettigheter. Dermed var det mer eller mindre fritt fram å drive behandling for ethvert initiativ og tiltak 
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som var ment å hjelpe mennesker med denne typen problematikk, basert på ulike oppfatninger og ideologier. 
På samme måte har også det forebyggende arbeidet i stor grad vært preget av frivillige initiativer, både 
fra enkeltmennesker og organisasjoner med bakgrunn i personlig engasjement, idealisme, religiøsitet  
og/eller egne erfaringer med rusmidler/rusproblematikk. Noen har tatt utgangspunkt i evidensbaserte  
modeller, men kravene til godt dokumenterte effekter har vært lite vektlagt.  
   

1.1.3 Krav om kunnskapsbasert virksomhet og evaluering av forebyggingstiltak 

De senere årene har det skjedd en utvikling innenfor rusfeltet, bl.a. ved at rusbehandling f.o.m. 2004  
er blitt underlagt helselovgivningen og de kravene som her stilles til ansvarlig og kunnskapsbasert  
virksomhet. Samtidig har det også blitt stilt større krav til forebyggingstiltak som får offentlig støtte, om 
evidensbasert teoretisk forankring og regelmessig prosess- og effektevaluering. Dette burde gi grunnlag 
for at systematiske kunnskapsoppsummeringer etter hvert vil få en langt mer sentral rolle når forebyggings-
tiltak skal utvikles og iverksettes. 

Forbyggingsfeltet lider som tidligere nevnt under mangel på gode norske undersøkelser og evalueringer 
på et nivå som oppfyller krav til vitenskapelig dokumentasjon – hvilket betyr at det ikke finnes så mye 
kunnskap å vise til. Rusforebygging vil aldri kunne oppnå eller vise til gode resultater hvis ikke forskning 
prioriteres både som grunnlag for overordnet tenkning, og i utviklingen av konkrete tiltak. Foreløpig ser 
det ut til at mulighetene ligger i å benytte seg av internasjonale undersøkelser og erfaringer, med de  
begrensningene som evt. ligger i kulturspesifikke forhold for de enkelte land der forskningen er gjennomført. 

1.2  Rusforebyggende arbeid 

1.2.1 Rusforebygging knyttet til ulike fagdisipliner

Forebygging kan defineres og forstås ulikt avhengig av hvilken sammenheng den settes inn i. På et over-
ordnet nivå kan forebygging defineres som en mangetydig betegnelse på tenkning og tiltak som spenner 
vidt fra forsøk på å eliminere eller begrense en uønsket utvikling, til tiltak som fremmer livskvalitet og 
mestring (Schancke, 2003; Klepp et al, 1997). Sykdomsforebyggende arbeid er tiltak som har som siktemål 
å hindre utvikling av sykdommer, redusere risikoen for skade og redusere dødeligheten. Helsefremmende 
arbeid (eng. health promotion) er definert som “den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin 
helse” (Ottawa-charteret; WHO, 1986).
 
I Norge har det rusforebyggende arbeidet vært preget av store variasjoner, mange ulike aktører, men 
lite systematikk og helhetlig tenkning. Forebygging av rusproblematikk/russkader kan knyttes opp til en 
rekke ulike fagdisipliner som psykologi, psykiatri, sosial- og helsefag, pediatri, sosiologi, samfunnsmedisin, 
antropologi, pedagogikk m.m. Samtlige av disse fagdisiplinene har sine egne forståelsesmodeller for hva 
rusproblematikk handler om og hvordan det best forebygges. 

Utvikling av effektive forebyggingstiltak bør strebe etter å bygge på det som finnes av forskning innen  
alle disse fagdisiplinene, framfor å henge seg opp i enkeltstående modeller basert på en spesiell tenkning  
innenfor ett fagområde. I denne rapporten om foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet er det søkt 
etter forskningslitteratur fra en rekke fagdisipliner med ulike forståelsesmodeller og tilnærmingsmåter. 
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1.2.2 Evaluering av norske forebyggingstiltak

En forskergruppe oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet i 2006 en 
rapport (Nordahl et al) der en del skolebaserte forebyggingstiltak gjennomgås i den hensikt å gi skoler og 
kommuner en oversikt over hvilke tiltak forskerutvalget anbefaler eller ikke anbefaler. Rapporten hevdes 
å være basert på kriterier bygget opp etter en modell av inndelinger som både er brukt i internasjonal og 
nasjonal sammenheng tidligere (Ferrer – Wreder et al, 2005; Babor et al, 2003). Forskergruppens formål 
er å vise hvilke programmer som, etter deres vurdering, sannsynligvis kan gi effekter. Her anbefales 
forebyggingsprogram som kan vise til dokumenterte resultater. Der det ikke var foretatt noen evaluering 
av programmet, eller forskergruppen vurderte evalueringen som utilfredsstillende, regnet de det som lite 
sannsynlig at programmet hadde effekter. Som dokumentasjon for effekter ble det krevet evalueringsdesign 
som gir muligheter for å dokumentere i form av før – etter målinger, bruk av sammenligningsgrupper, 
randomiserte utvalg, multiple informanter, samt oppfølgingsmål og statistiske analyser som tar hensyn  
til effekter på individ, gruppe og skolenivå. Disse kravene ble imidlertid ikke lagt til grunn for forsker-
gruppens egen evaluering og kategorisering av forebyggings-programmene. 

Disse kravene tilsvarer et forskningsdesign som ligger nært opp til det som kalles RCT (Randomized  
Controlled Trials) standard innen forskning. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på følgende:  
selv om RCT regnes som ”gull-standarden” innen forskning, er ikke dette et vitenskapelig design som 
nødvendigvis er best egnet i enhver sammenheng. RCT kan og være direkte uegnet som metode når det 
gjelder enkelte problemstillinger. Mange betydningsfulle vitenskapelige fakta blir etablert uten å benytte 
RCT. Det vitenskapelige designet må velges på grunnlag av problemstillingen man ønsker å belyse, og de 
etiske og metodiske muligheter man har, for å oppnå et optimalt resultat.  

En tidligere rapport (NOU 2003: 4. Forskning på rusmiddelfeltet.) konkluderte med at det var vanskelig å 
dokumentere effekter når det gjaldt (norsk) rusforebygging. Anbefalingene herfra var bl.a.: ”Konsentrere seg 
om effekter. Gode effektstudier på et forsvarlig vitenskapelig nivå gir grunnlag for en vurdering av om  
erfaringene kan nyttes til andre tiltak. Samtidig vil en konsentrasjon av innsatsen gi en større grad av  
valgmuligheter mellom tiltak. Tenke langsiktig. God effektforskning vil med nødvendighet måtte ta tid,  
blant annet fordi man helst bør undersøke om tiltaket har noen langtidseffekt.” 

På samme måte bør forebyggende tiltak som er rettet mot foreldre, eller der foreldrerollen i det forebyggende 
arbeidet står i fokus, i første rekke baseres på det som finnes av forskningsbasert kunnskap vedrørende 
sammenhenger mellom foreldres adferd og ungdoms bruk av alkohol, hvordan foreldre aktivt kan bidra til at 
ungdom under 18 år ikke ruser seg, samt erfaringer fra foreldrerettede forebyggingstiltak. Dernest må tiltak 
evalueres jevnlig med henblikk på hvilke elementer som gir faktiske effekter i form av redusert rusing i de 
aktuelle målgruppene. 

1.2.3 Hvem påvirker ungdoms bruk av rusmidler?

Rusforebyggende arbeid er i stor grad rettet mot ungdom, både fordi ungdom fortsatt er under utvikling 
og har større sårbarhet for fysiologiske og psykologiske skadevirkninger av rusmiddelbruk, og fordi bruk 
av rusmidler i ungdomstiden synes å ha stor betydning for rusmiddelbruk senere i livet (Pedersen et al 
1998; Chen et al 2009). Det er i ungdomsperioden, eller tidligere, foreldre har de største påvirknings- 
mulighetene. 

Rusforebyggende tiltak i Norge har hovedsakelig vært rettet direkte mot barn og ungdom, oftest gjennom 
”ung til ung” formidling. I rapporten ”Forebyggende innsatser i skolen” (Nordahl et al, 2006) er syv av  
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tiltakene primært rettet direkte mot ungdom og benytter ”ung til ung” formidling, mens kun tre av tiltakene i 
hovedsak er rettet mot foreldre. 

Ung til ung formidling bygger bl.a. på at ungdom lytter mer til annen ungdom, og forebygging virker derfor best 
når det formidles av ungdom. Det er ikke vanskelig å forestille seg at ungdom vil vise mer oppmerksomhet 
og gi flere positive tilbakemeldinger på en presentasjon som blir gjort av andre ungdommer, sammen-
lignet med voksne/foreldre. Det å bli møtt av ”sine egne” vil skape begeistring, særlig når disse formidler 
sitt budskap på ungdommenes premisser. Imidlertid er denne ensidige vektleggingen av ”begeistring” og 

”popularitet” en av de største svakhetene ved mange norske evalueringsundersøkelser. En undersøkelse 
som kun viser til brukernes tilfredshet med forebyggingstiltaket, eller at tiltaket er populært og ofte 
benyttet, kan kalles en brukerundersøkelse, men er ikke nødvendigvis en evaluering. Et forebyggingstiltak 
kan ha høy underholdningsverdi og skape mye oppmerksomhet, men uten at dette nødvendigvis har noen 
form for innflytelse på ungdommenes bruk av rusmidler. 

Norske ”ung til ung” baserte forebyggingstiltak har i noen grad kunnet vise til effekter på ungdoms bruk 
av rusmidler. I en evalueringsrapport vedrørende tiltaket ”To Do or Not to Do” (Mounteney, 2008) viste 
tiltakets effektmål (rapportert bruk av og intensjoner om å bruke rusmidler) lavere bruk hos ungdom som 
deltok i tiltaket sammenlignet med ungdom som ikke deltok. På bakgrunn av at dette var en intern studie 
med liten utvalgsstørrelse som ga heller foreløpige funn, ble det anbefalt en mer omfattende ekstern 
evaluering for å bekrefte eller avkrefte funnene. 

Når det gjelder dokumenterte effekter av ”ung til ung” formidling, er det ikke funnet reviews eller stor 
forskningsstudier i Norge eller i Norden for øvrig, som forteller hvorvidt denne typen forebyggingstiltak 
har større nytteeffekt enn andre typer tiltak. I en omfattende internasjonal review artikkel av Harden&al. 
(2001) undersøkte man effektivitet og egnethet ved ”ung til ung” basert (”peer delivered”) helsefremmende 
arbeid blant ungdom (deriblant forebygging av rusmiddelbruk). Her gjennomgikk man 210 evalueringsstudier 
fra ulike land, og konkluderte med at det ennå ikke finnes klar dokumentasjon vedrørende ”ung til ung” 
formidling med henblikk på verken effektivitet eller egnethet. For å kunne fastslå dette trengs det mer 
systematisk forskning på hvordan “ung til ung” formidling virker sammenlignet med andre formidlings-
metoder. I en studie av Shiner, (2000) ble 8 “ung til ung” baserte prosjekter (juvenile peer education 
projects) analyserte, noe av hensikten var å vurdere hvilke effekter det var realistisk å forvente. Analysen 
konkluderte med at ”peer education” ikke er et universalmiddel, og at det bør utvikles som del av en 
koordinert rusforebyggingsstrategi.

Prioriteringen av ”ung til ung” basert forebygging kan ha medført at foreldre er blitt nedprioriterte som en 
viktig ressurs i det rusforebyggende arbeidet, samtidig som det også kan ha redusert foreldres tiltro til 
egne innflytelsesmuligheter (Jackson, 2002). En annen oppfatning vedrørende rusforebyggende arbeid 
rettet mot ungdom i Norge, er at skolebaserte tiltak er mest effektive. I den nevnte rapporten av Nordahl 
et al (2006) vurderes skolens grad av involvering i tiltakene som et suksesskriterium. Forskergruppen 
vurderer at tiltak som i stor grad involverer skolen har større sannsynlighet for å gi resultater, men uten 
å vise til dokumentasjon for at dette er tilfellet.  
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1.3 Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid

1.3.1 Å være foreldre – en mangeartet oppgave

Fordi foreldrerollen er så vidt mangeartet og favner over så mange ulike områder, vil det være store 
usikkerhetsmomenter knyttet til forsøk på å gi en samlet vurdering, eller et totalmål på kvaliteten av 
hvordan den blir utøvet av den enkelte forelder. Det er lite trolig at noen foreldre oppfyller samtlige 
kriterier for hva som karakteriserer et ”godt foreldreskap”. Som oftest vil det være store variasjoner 
i fordelingen av ”gode” og ”dårlige” kvaliteter hos foreldre, og i noen grad vil de gode kunne kompensere 
for de mindre gode. Bildet kompliseres ytterligere av genetiske påvirkningsfaktorer, samt innflytelse 
fra venner, søsken, øvrig familie, barnehage/skole, media osv. 

En del forebyggingstiltak bygger på tanken om at en ”god” relasjon mellom foreldre og barn vil danne 
et godt grunnlag for forebygging av rusbruk i ung alder. Likevel er det viktig å være oppmerksom på 
at enhver foreldre - barn relasjon vil ha sterke og svake sider, og variere over tid. Dette gjelder spesielt  
i ungdomstiden som ofte preges av turbulens, konflikter og sterke følelser. Det kan derfor være  
uhensiktsmessig å forutsette en ”god” foreldre - barn relasjon for å kunne lykkes i å forebygge  
bruk av rusmidler i ung alder.  

Det meste av forskning konsentrerer seg da også om enkelte sider/faktorer ved foreldrerollen som 
synes å ha betydning for barns og ungdoms bruk av rusmidler, som for eksempel foreldre - barn  
kommunikasjon i ulike sammenhenger, tilknytningsaspekter, holdninger og normer, modellæring,  
oppdragelsesstil, rusrelaterte foreldreregler m.m. I internasjonal sammenheng finnes det et bredt  
utvalg av forskning på betydningen av slike enkeltfaktorer eller aspekter ved foreldrerollen, som 
synes å være særlig viktige for barnas forhold til og bruk av rusmidler, mens det i norsk og nordisk 
sammenheng er heller sparsommelig med forskning på dette området. 

Foreldres påvirkning på sine barns bruk av rusmidler vil i all hovedsak foregå i hjemmesituasjonen. 
Barn vil etter hvert oppfatte hvilket forhold foreldrene har til alkohol, selv om foreldrene ikke driver 
bevisst påvirkning. Henriksen (2000) trekker fram et skille mellom implisitt og eksplisitt formidling 
av kunnskap og holdninger til rusmidler. Voksne vil for eksempel anvende ord og uttrykk som ”fredags-
pilsen”, ”god mat og vin”, ”juleakevitt”, ”fyllefester”, ”dagen derpå” osv. Implisitt i disse uttrykkene 
ligger en alminneliggjøring eller ”idyllisering” av alkoholbruk som noe dagligdags og ufarlig, og som 
et selvfølgelig innslag når man skal hygge seg litt, eller feste. Foreldrenes eksplisitte budskap til sine 
barn kan være av en annen karakter, her framholdes gjerne risikofaktorer ved alkoholbruk, fare for 
avhengighet osv. 

Dette kan oppfattes som motsetningsfullt og noen vil hevde at foreldre ikke kan kreve noe av barna 
så lenge de ikke selv går foran med et godt eksempel. Samtidig har voksne ”lov” til å drikke alkohol, 
og har (som oftest) et annet modenhetsnivå som gjør dem bedre i stand til å håndtere alkoholbruken. 
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1.4 Forståelse og avgrensning av problemstillinger
Rapporten skal gi hovedtrekkene i hva som finnes av forskning og undersøkelser når det gjelder foreldrerollen 
i relasjon til rusforebygging. Den er ikke ment å si noe om hva forskning viser angående god/dårlig barne- 
oppdragelse generelt sett, eller hvordan foreldre bør møte de utfordringene som særlig oppstår gjennom  
ungdomstiden. 

Faktorer som kan tenkes å påvirke relasjonen mellom foreldre og barn, og derved modifisere foreldrenes  
innflytelse, kan være relaterte til både foreldre og ungdommer. Eksempler på forhold som kan være relevante 
å gå inn på er: ungdommens alder og kjønn (I hvilken grad påvirkes barn ulikt m.h.p. alder og kjønn?), foreldres 
alder og kjønn (Har unge foreldre vanskeligere for å grensesette ungdom enn eldre foreldre? Har mødre  
andre påvirkningsmuligheter enn fedre?), betydningen av foreldres samlivsstatus, betydningen av hvem  
ungdommen bor (mest) hos, viktigheten av ”andre signifikante voksne” under oppveksten, innvirkning fra  
rusbruk hos søsken eller rusbruk hos andre slektninger, hensynet til genetiske predisposisjoner hos ungdommene, 
betydningen av økonomi, foreldres utdannelse, foreldres yrke, personlighetstrekk hos ungdommen, personlighets-
trekk hos foreldrene – og en rekke andre faktorer. 

For det første vil det bli for omfattende å gå inn på hvert enkelt av alle de aspekter som kan tenkes å ha  
relevans, for det andre vil det være vanskelig å finne adekvate forskningsstudier til en rapport som primært 
skal baseres på norsk/nordisk forskning og mindre på det internasjonale. Av faktorene som blir tatt med er 
noen foreslått av oppdragsgiver, ellers er det hovedtrekkene i resultatene fra søkene som vil være retnings-
givende for utvalget av faktorer. 

Med begrepet ”foreldrerollen” i denne oppsummeringen menes først og fremst den rollen foreldre har som 
ansvarlige omsorgspersoner i forhold til sine barn. Kunnskapsrapporten har fokus på følgende hovedproblem-
stilling: Hvilke muligheter har foreldre til å forebygge rusmiddelbruk/misbruk og skadevirkninger av dette,  
hos sine barn/ungdommer? 
 

–  lar ungdom seg påvirke av hva foreldre sier og hvilke holdninger de uttrykker,  
når det gjelder bruk av rusmidler? 

–  hva sier forskning om sammenhenger mellom ulike typer foreldreadferd, holdninger og  
oppdragelsesstil, og barns bruk av rusmidler i ungdomstiden? Finnes det enkeltfaktorer  
ved foreldrerollen som i særlig stor grad, alene eller i kombinasjon med andre faktorer,  
ser ut til å forebygge bruk av rusmidler blant ungdom?

–  hvordan kan foreldre “brukes” i forebyggende arbeid? Er foreldrerettede forebyggingstiltak  
effektive for å oppnå reduksjon i rusmiddelbruk/rusmiddelproblematikk blant ungdom?

Avgrensning: Det vil i mindre grad bli lagt vekt på forskning vedrørende barn som vokser opp med 
rusmisbrukende foreldre, vold, overgrep og alvorlige former for omsorgssvikt, samt andre risikofaktorer 
som ser ut til å henge sammen med skadevirkninger som for eksempel psykiske vansker (angst, depresjon) 
og adferdvansker (rusmisbruk og kriminalitet) hos barn og unge. Her henvises det til en nylig utgitt 
kunnskapsoppsummering om ”Barn av rusmiddelbrukere” (Mohaupt et al., 2009). 
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2 metode

2.1 Rapportens problemstilling/overskrift
En tradisjonell kunnskapsoppsummering vil vanligvis etterstrebe en metodikk som tilsvarer Cochrane-
metoden der studier gjerne vektes/bedømmes på grunnlag av vitenskapelig forskningsdesign, effektstørrelse 
og presisjonsnivå, samt forskningsmessig relevans (The Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 
Interventions, versjon 4.2.5.). Metoden går ut på å gjøre systematiske søk som starter på toppen av et  
hierarki med meta-analyser, etterfulgt av systematiske reviews, RCT-studier, prospektive kohort studier, 
case control studier, naturalistiske design og ekspertuttalelser.

I henhold til Håndbok for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Bjørndal, 2006), starter litteratursøket 
med en klart formulert problemstilling, inklusjons og eksklusjonskriterier. Oppdragsgiver har for denne 
rapporten ønsket en ”kunnskapsoppsummering, først og fremst nasjonalt og nordisk, evt. internasjonalt 
for forskningsoppsummeringer/reviews”. Det har vært ønskelig med ”hovedfokus på forskningsbasert 
kunnskap, men annen systematisk kunnskap inkluderes (f. eks. sentrale upubliserte papers, webrapporter 
med mer)”. Når det gjelder norsk/nordisk litteratur er det altså ikke lagt inn særlige avgrensninger, mens man 
for internasjonal litteratur har ønsket å avgrense dette til hovedsakelig reviews. I praksis vil dette si at store 
deler av internasjonal forskning på foreldre og rusforebyggende arbeid ikke vil bli tatt med i rapporten. 

Det ble i første omgang søkt etter norske/nordiske forskningsundersøkelser angående foreldrerollen i 
rusforebyggende arbeid. Ettersom det ble funnet svært få forskningsstudier som er rettet direkte inn mot 
dette temaet, og som er publiserte i anerkjente tidsskrift, ble rapporter o.a. som bidrar til informasjon 
om foreldrerollens betydning i det rusforebyggende arbeidet i Norge/Norden også inkludert, samt en del 
evalueringsstudier av forebyggingsprosjekter der foreldre har en sentral rolle. Forutsetningen har vært at 
studiene innebærer en effektevaluering som gir pålitelig og relevant informasjon om foreldrerollen. 

2. 2 Søkeord

“Foreldrerollen” er et sammensatt begrep som vel egentlig ikke sier så mye annet enn ”den rollen foreldre har”. 
Rapportens tittel kunne sånn sett like gjerne vært: ”Foreldre i rusforebyggende arbeid.” Internett - søk gir langt 
færre treff på ”foreldrerollen” enn på ”foreldre”. For å favne videst mulig ble både ”foreldre” og ”foreldrerollen” 
kombinert med ”forebygging”, ”forebyggende arbeid” ”rusforebyggende arbeid” osv. Søk i ”Google Scholar” på 
for eksempel foreldrerolle* + forebygg* ga 56 treff (november 2009). Samtlige av disse ble gjennomgått, mange 
handlet om foreldrerollen i andre typer forebyggende arbeid enn rusforebygging, ca 10 ble tatt med i rapporten. 
Søk på foreldre*+ rus*+ alkohol*+ forebygg* ga 149 treff. Grunnen til at dette ga flere treff er at begrepet  

”foreldrerollen” ikke er så hyppig brukt som foreldre. Når bare 20 av disse ble tatt med skyldes dette igjen at  
et stort antall ikke hadde direkte relevans for denne rapportens tema. Det ble gjort tilleggssøk i BIBSYS,  
forebygging.no, SIRUS m.m. For å utvide søkene ytterligere ble også søkeordet ”familie” kombinert med  

”forebygging” og ”rus”. Det ble også gjort søk på tema oppdragsgiver hadde ønsket i særlig grad, for eksempel 
”etnisitet”, ”religion”, og ”sosioøkonomisk bakgrunn”. 

Internasjonale søk ble gjort i databasene Cochrane og Campbell, samt Google Scholar. Her ble ”foreldrerollen” 
oversatt til ”parents” eller ”parental role” og kombinert med ”prevention”, ”alcohol”, ”addiction”, ”drugs”, ”drug 
use” m.m. Også her ble begrepet ”family” benyttet for å finne litteratur som omhandlet foreldre, men som ikke 
nødvendigvis hadde ”parents” i tittelen eller som key-words. 
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Samme framgangsmåte er brukt i søk etter ”foreldrerettede forebyggingsprosjekter” eller ”parents” and  
”prevention programs”.  

Når søkene ga for mange irrelevante treff og/eller utelot relevante referanser, ble søkestrategien revurdert: 
nye kombinasjoner ble forsøkt og kilder ble lagt til. Dette medførte en prosess der et relativt stort antall 
søkekombinasjoner ble benyttet i flere ulike sammenhenger. Det ble derfor ikke ansett hensiktsmessig å  
loggføre samtlige søk med deres respektive funn og utvelgelser. 

Tidsrammen for søkene ble utvidet til funn før år 2000 der det ble funnet litteratur som var særlig relevant for 
rapportens problemstilling, dvs. studier som spesifikt omhandlet foreldrerollen i rusforebyggende arbeid. For 
øvrig er de fleste funnene daterte etter år 2000 og det er har vært en målsetning å finne mest mulig litteratur 
av nyere dato. 

2. 3 Utvelgelse

Hovedtemaene som resultatdelen er delt inn i handler om ulike typer av foreldreadferd/påvirkning som 
har fått oppmerksomhet i forskningssammenheng, og som i særlig grad har vist seg å ha en direkte  
betydning for holdninger og bruk av rusmidler hos barn/ungdom. I tillegg er det tatt med funn som 
omhandler tema oppdragsgiver har ønsket belyst, for eksempel etnisitet, religion og sosioøkonomiske  
aspekter. Dette dreier seg om ”bakenforliggende” faktorer som kan prege foreldrenes egen adferd og 
deres måte å påvirke sine barn på. 

Det vil være et bredt spekter av slike ”bakenforliggende” faktorer som kan ha en indirekte betydning  
for utvikling av holdninger til, og bruk av rusmidler: traumatisert barndom, mobbing, omsorgssvikt,  
rusproblematikk hos foreldre, psykiske lidelser hos foreldre, psykiske lidelser hos barn, relasjonelle  
problemer, arvelig belastning, adferdsproblematikk, ADHD, sosioøkonomiske forhold, pluss en rekke  
andre faktorer. Dette vil bli for omfattende å ta med i denne rapporten.   
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3 resUltater

De fleste studier som presenteres her handler om hvordan foreldre påvirker og/eller kan påvirke rusmiddel-
bruk blant egne barn i ungdomsperioden. De fleste forskningsstudiene beskriver assosiasjoner mellom 
foreldreadferd/holdninger/kommunikasjon og rusmiddelbruk blant ungdommene. En assosiasjon vil alltid  
ha begrenset verdi fordi den ikke sier noe om retningen på kausalitetsforholdet, og fordi sammenhenger 
noen ganger kan forklares av bakenforliggende eller mellomliggende variabler. Eksempler på dette er 
at tidlig debutalder er assosiert med økt bruk av rusmidler senere hen. Det er en relativt liten gruppe 
ungdommer som debuterer ”svært tidlig”, og som får et høyere rusforbruk senere hen. Det kan her være 
snakk om ungdommer som har hatt ugunstige og kanskje skadelige oppvekstforhold, med foreldre som 
ikke har maktet å gi barna tilstrekkelig beskyttelse til å motvirke risikoadferd senere i livet. Debutalder  
vil da bare være en av en rekke flere faktorer som henger sammen med deres høye rusmiddelforbruk. 
Ungdom som ikke tilhører denne marginaliserte gruppen vil kanskje være mindre sårbare slike at tidlig 
debut ikke nødvendigvis gir høyt forbruk av rusmidler. Kun ytterligere forskning kan gi svar på hva som 
her er tilfelle.  
 
Resultatdelen har to hovedkapitler der det første tar for seg spørsmål om foreldrerollen og dens  
innflytelsesmuligheter når det gjelder deres barns/ungdommers bruk av alkohol. Det neste beskriver en 
rekke ulike faktorer ved foreldrerollen som er blitt belyst gjennom forskningslitteraturen, og som synes  
å være av særlig betydning i rusforebyggende sammenheng. Til sist gis en presentasjon av en del 
forebyggingstiltak med foreldre i hovedrollen, deres teoretiske forankring, og resultater fra evalueringer 
der dette foreligger. 

Hvert enkelt kapittel gir først et innblikk i norske og nordiske prosjekter, studier/evalueringer som finnes, 
og hvilke resultater disse har vist. Når det gjelder internasjonale studier, vil det bli referert til reviews der 
dette finnes, samt enkelte sentrale studier vedrørende aspekter ved foreldrerollen som ser ut til å være 
særlig viktige i denne sammenhengen. Disse er i hovedsak valgt ut på grunnlag av aktualitet i studienes 
problemstilling, det vil si i hvilken grad de stiller spørsmål som handler primært om foreldres rolle i 
rusforebyggende arbeid. Resultatene av de søkene som er foretatt er preget av at det er funnet relativt 
få norske/norske forskningsstudier som omhandler foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet. Det vil 
derfor, til tross for oppdragsgivers ønske om hovedfokus på norske/nordiske studier, være en overvekt av 
internasjonale studier. Det skal likevel presiseres at det finnes langt mer ikke norsk/nordisk forskning om 
foreldrerollen i rusforebyggende arbeidet enn det som er tatt med i denne rapporten. 

3.1 Foreldre og deres muligheter til innflytelse på ungdoms bruk av rusmidler

Ungdomsperioden er særlig aktuell for forebygging av rusproblematikk fordi ungdom er særlig sårbar  
for skadevirkninger av rusmiddelbruk, både akutt og på lang sikt. Noe av grunnlaget for individets senere 
forhold til, og bruk av, rusmidler legges i disse viktige årene - bl.a. har det vist seg å være av betydning 
hvor tidlig rusforbruket starter. Tidlig debut med alkohol henger sammen med økt risiko for høyt alkohol-
forbruk og utvikling av alkoholproblematikk senere i ungdomsårene og i voksen alder, det samme forholdet 
har vist seg også å gjelde for de fleste andre typer av rusmidler (Pedersen et al, 1998; Chen et al, 2009; 
Dawson et al, 2008). 

I norsk sammenheng finnes det heller lite publisert forskning som direkte omhandler foreldrerollen i 
rusforebyggende arbeid. I sammenhenger der foreldrerollen blir omtalt, er det som oftest bred enighet om 
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at foreldre kan utøve en viktig rolle som bevisste forebyggere. Eksempelvis skriver Grimsmo (1996) i en 
artikkel om kjennetegn ved ungdom som starter tidlig med alkohol: ”Hjemmet står i den sterkeste posisjonen 
til å kunne utsette ungdommens alkoholdebut. Det er hjemmet og voksnes tilstedeværelse som kan sette 
rammene for ungdomsmiljøene og som eventuelt er i posisjon til å endre debutalder.”  
  

3.1.1 Lar ungdom seg påvirke av hva foreldrene sier? 

Tre norske skole-undersøkelser om ungdom og rus (Skutle et al, 2004; Skutle et al, 2006; Iversen et al, 
2008) og en evalueringsstudie (Bolstad et al, 2008) viste at lavt alkoholforbruk blant ungdom var sterkt 
assosiert med det å ha regler for når de skulle være hjemme om kvelden og restriktive regler for bruk av 
alkohol (ikke før 18 år). I nordisk sammenheng er det forskningsbaserte svenske forebyggingsprogrammet 

”OPP” utviklet av Koutakis og Stattin i 1999, vært hyppig benyttet de senere årene. Her er foreldrerollen 
særlig sentral, og baserer seg på forskningsresultater som tilsvarende de norske funnene: klare sammen-
henger mellom restriktive alkoholrelaterte regler og redusert bruk av alkohol blant ungdom (Koutakis et 
al, 2003). Internasjonale studier med longitudinelle design viser tilsvarende resultater, bl.a. Van der Vorst 
et al (2006).   

Hva mener ungdom selv om deres foreldres påvirkning på deres (ungdommens) bruk av rusmidler? 
Et overveiende flertall (86%) av ungdommene i en norsk undersøkelse blant ungdom i 8. og 10. klasse 
(Iversen, 2008) oppga sine foreldre som forbilder når det gjaldt bruk av alkohol. En studie fra Jackson et 
al (2002) om ungdoms egen vurdering av sine foreldres innflytelse, viste at ungdom i stor grad anerkjente 
foreldrenes autoritet når det gjaldt deres (ungdommenes) bruk av alkohol og sigaretter. Jackson C. konkluderte 
i forbindelse med artikkelen at “funnene understreker behovet for at forebyggende helsearbeid diskrediterer 
myten om at ungdommer konsekvent avviser foreldres forsøk på influere dem. Hvis ikke dette blir gjort 
vil myten leve videre og fungere som selvoppfyllende profeti, hvorved foreldre avstår fra sine roller som 
autoriteter, og deres ungdommer mister muligheten til å få den beskyttende virkningen som foreldre-
autoritet ellers kan bidra til.”

3.1.2 Foreldres innflytelse versus venners innflytelse

Hvilken innflytelse har foreldre sammenlignet med barnas venner når det gjelder bruk av alkohol? Wood, 
et al (2004) stilte spørsmålet: ”Do parents still matter?” De fant signifikante sammenhenger både mellom 
henholdsvis venners, og foreldres innflytelse på bruk av alkohol. Foreldres innflytelse modererte venners 
innflytelse i betydningen av at sterkere grad av foreldreinvolvering var forbundet med svakere sammen-
heng mellom venners innflytelse og høyt nivå av alkoholforbruk/alkoholproblemer. Det ble også konkludert 
med at foreldre fortsetter med å ha en innflytelsesrik rolle for sine barns bruk av alkohol også når  
ungdommene når 18 års alderen.  

Eventuelle antagelser om at tenåringer ikke lytter til sine foreldre, mangler støtte fra forskningshold. Tvert 
imot viser det seg at foreldre spiller en absolutt hovedrolle når det gjelder tenåringers forhold til, og bruk 
av, rusmidler, en rolle som de kan utnytte til bevisst å påvirke sine barn til å holde seg unna rusmidler i 
ungdomsårene. 
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3.2 Sentrale tema innen forskning vedrørende betydningen av foreldrerollen  
og foreldres adferd i rusforebyggende arbeid

Gjennom søk i forskningslitteratur går det fram at enkelte sider ved foreldrerollen og foreldres adferd 
peker seg ut som særlig viktige når det gjelder påvirkning av rusmiddelbruk. I de følgende kapitlene ser 
vi på noen av de mest sentrale aspektene, samt en del tema som oppdragsgiver spesielt har ønsket å få 
belyst. Da hovedvekten her er på norsk/nordisk forskning, bør det tas i betraktning at resultatene muligvis 
kunne gitt et litt annet bilde om internasjonal forskningslitteratur i større grad hadde vært i fokus.

3.2.1 Når foreldre serverer alkohol til ungdom under 18 år

En del enkeltstående spørsmål angående foreldrerollen har fått særlig oppmerksomhet i Norge, dette 
gjelder blant annet spørsmålet om hva som skjer når ungdom (under 18 år) blir forsynt med alkohol av 
sine foreldre. En publikasjon av Pedersen (Foreldre som ”alkohollangere”,1990) viser at ungdom som får 
alkohol av foreldrene (enten hjemme eller til å ha med på fest) har en fuktigere livsstil enn andre ung-
dommer. En slik sammenheng er senere bekreftet i flere norske undersøkelser (Skutle et al, 2004; Skutle 
et al, 2006; Iversen et al, 2008) og av svenske undersøkelser (Ferrer-Wreder et al., 2002; Marklund, 2000). 
En publikasjon av Pape & Storvoll (2005) nyanserer bildet noe ved å presentere resultater som indikerer 
at det først og fremst er ungdom som hyppig får alkohol av foreldrene, som skiller seg ut med et høyere 
alkoholforbruk.  

I internasjonal forskning finner vi bl.a. en nylig utgitt artikkel (Van der Vorst, 2010) der foreldres og beste-
venners innflytelse på normal aldersrelatert økning (”normative increase”) i ungdoms bruk av alkohol ble 
undersøkt. Longitudinelle studier på tre tidspunkt, med data fra begge foreldre og to av deres barn i ung-
domsalderen (n = 428) dannet bakgrunn for studien. Både drikking hjemme, og drikking utenfor hjemmet, 
predikerte problemer med bruk av alkohol senere hen. Om ungdommene drakk sammen med sine  
foreldre, fikk veiledning av sine foreldre i hvordan de skulle drikke, eller drakk sammen med sine  
bestevenner, utgjorde ingen forskjeller i disse sammenhengene. Artikkelforfatterne konkluderer med at 
forebyggende arbeid burde vie større oppmerksomhet til den rollen foreldre har i å utsette ungdommens 
debutalder for bruk av alkohol. Hvis foreldre ønsker å redusere faren for at deres barn blir storforbrukere 
av alkohol senere hen, er det viktigere å utsette debutalder enn å ”veilede dem” i hvordan de skal drikke 
hjemme.  

Med den forskningsdokumentasjon som foreligger synes det rimelig klart at ungdom som får alkohol av 
sine foreldre hjemme tenderer til å drikke mer enn de som ikke gjør det. Dette tok man da også utgangs-
punkt i, i den nasjonale rusforebyggende kampanjen “Alvorlig talt” som blir belyst senere i denne rapporten 
under kapittel 3.1.3. Her var et av hovedbudskapene at ungdomsforeldre ikke bør gi sine barn/ungdommer 
alkohol – verken hjemme eller med på fest (se evalueringsrapport av Rise et al, 2005).    

3.2.2 Foreldrenes egen bruk av alkohol

Hvilken betydning har foreldres rusmiddelbruk for bruken av rusmidler blant deres barn? Her dreier det 
seg bl.a. om foreldre som rollemodeller for sine barn, og for holdninger formidlet gjennom foreldres eget 
forhold til rusmidler. Når det gjelder holdninger til alkoholbruk blant foreldre ble det gjort en omfattende 
undersøkelse i 2008 basert på telefonintervjuer blant 4000 personer over 18 år (Blå Kors undersøkelsen). 
Resultatene viste bl.a. at 46% av de spurte mener at voksne ikke bør drikke alkohol med barn til stede, 
mens 53 % mener at det er greit at voksne drikker alkohol med barn til stede. Et flertall på 86 % var 
uenige i påstanden om at voksne kan drikke alkohol på samme måte med barn til stede som når bare  
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voksne er tilstede. I en annen norsk ungdomsundersøkelse (Iversen et al, 2008) med 3721 respondenter 
fra 8. og 10. klasse mente et overveldende flertall på 91% av ungdommene at foreldre kan drikke alkohol 
mens barn er til stede, men ikke være tydelig beruset.

Blå Kors undersøkelsen (2008) viste også at 77% av de spurte oppfatter rusavhengighet hos foreldre som 
den største trusselen mot barnas oppvekstvilkår. Samtidig er det knyttet størst frykt til skadevirkninger 
barn kan få gjennom bruk av narkotika, mens skadevirkninger ved bruk av alkohol er fryktet i langt  
mindre grad. 
  
I en finsk studie (Latendresse et al, 2008) har man funnet at mødres og fedres alkoholbruk er signifikant 
positivt assosiert til ungdoms alkoholbruk ved 14 og 17 års alderen. I en annen fersk undersøkelse har 
Hung et al (2009) vist at foreldres bruk av alkohol har signifikant effekt på alkoholdebut hos tenåringer, 
dette er også vist i tidligere studier (Jackson et al, 1997). 

I en tvillingstudie fra Nederland var målsetningen å undersøke om alkoholvaner hos foreldre, søsken  
og venner var relatert til alkoholbruk hos ungdom og unge voksne, gjennom både kryss-seksjonell og 
longitudinell analyse (Poelen et al, 2007). Resultatene viste at ungdom med fedre som drakk ofte og med 
et høyt antall venner som drakk, hadde høyest risiko for å utvikle alkoholproblemer på kort sikt. På lang 
sikt (7 år) utgjorde ikke venners alkoholbruk lengre noen risikofaktor, mens bruk av alkohol (noen ganger 
i uken eller daglig bruk) blant fedre derimot forble en risikofaktor for alkoholproblemer hos deres avkom 
på lang sikt. Alkoholbruk blant mødre og søsken predikerte ikke problemdrikking.

Når det gjelder barn som vokser opp med foreldre som har definerte rusproblemer og på hvilken måte  
de påvirkes av foreldrene, henvises det til en kunnskapsoppsummering gjort av Mohaupt et al (2009) 

”Barn av rusmiddelmisbrukere.” Her levnes det liten tvil om at rusproblematikk hos foreldre gir alvorlige 
konsekvenser for foreldrenes omsorgsevne, barnas oppvekstvilkår, og problemutvikling hos barna både 
når det gjelder bruk av rusmidler, kriminalitet og psykiske lidelser.  

3.2.3 Dialog mellom foreldre og barn omkring bruk av rusmidler

Både i Norge og internasjonalt har det vært rettet mye oppmerksomhet mot ”den viktige samtalen” mellom 
foreldre og barn når det gjelder bruk av rusmidler. Det finnes svært få norske undersøkelser som  
dokumenterer hvilken innvirkning foreldre-barn kommunikasjon faktisk har på ungdommenes bruk av 
rusmidler. Råd fra fagfolk dreier seg ofte om hva slike samtaler bør inneholde og hvordan de kan foregå. 
Man er stort sett samstemte på hva som er viktige grunnprinsipper i en slik dialog, råd som går igjen er at 
foreldre må kommunisere åpent med sine barn, være oppmerksomme, vise interesse og ha ikke-forutinntatte 
holdninger. ”Vi må skape fellesarenaer og øke samtalekunnskapen hos de som trenger å snakke sammen” 
er en av konklusjonene til Henriksen (2000). Han framholder betydningen av at det er variasjoner i hva 
foreldre vektlegger når de skal snakke med sine barn om bruk av rusmidler. Henriksen formidler også 
eksempler på hvorledes ulike typer samspill mellom foreldre og barn kan være konstruktive eller negative, 
i stor grad basert på egen forskning. 

I et diskusjonshefte for foreldre og voksne utgitt av Bufetat (Klyve, 2004) tar forfatteren opp en del viktige 
problemstillinger ungdomsforeldre står overfor, både i forbindelse med rusmiddelbruk og i forbindelse 
med oppdragelse og kommunikasjonen generelt. Her beskrives ulike former for samtaler om rus  
mellom foreldre og barn, samtidig som det gis råd og stilles spørsmål til ettertanke. Ærlighet, humor og 
utholdenhet trekkes fram som viktige ingredienser i dialogen med de unge. Forfatteren mener også det  
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er avgjørende at voksne ikke sitter inne med alle de velmente svarene når samtalen først er i gang, og at 
en klargjørende samtale kjennetegnes av at ”den voksne” er åpen og prøver å forstå før han selv ønsker  
å bli forstått. Forfatteren oppgir sine to kjernebudskap til foreldre å være at de aldri selv skal være 
forsyningskilde til de unge før de fyller 18 år, og at de støtter opp under restriksjoner som ligger i at 
prisen på alkohol er relativt høy og at den skal være vanskelig å få tak i.

Den amerikanske forfatteren Califano, ga nylig ut en bok med tittelen ”How to raise a drug-free kid?  
The straight dope for parents” (2009). Boken har fått stor oppmerksomhet i utgivelseslandet, som en 
veileder og ”oppskriftsbok” for foreldre som ønsker å holde sine barn borte fra rusmidler i ungdomstiden. 
Rådene her vektlegger også betydningen av åpen kommunikasjon (”Open the lines of communication and 
keep them wide open.”), daglig samvær med barn, gode rollemodeller, ærlighet og engasjement. I tillegg 
tar den opp tema som for eksempel medias innflytelse og påvirkning fra venner.  

Det er ikke vanskelig å finne norsk litteratur som inneholder forslag og anbefalinger om hvordan  
kommunikasjon med barn angående bruk av rusmidler bør foregå og hva den bør inneholde. Heller få 
undersøkelser sier noe om hvilken betydning dette faktisk har for ungdoms bruk av alkohol. For å finne 
studier som omhandler betydningen av foreldre-barn kommunikasjon for barns senere bruk av alkohol, 
må det søkes i publikasjoner utenfor Norge/Norden. Her finnes studier som har vist at når foreldre har 
samtaler med sine barn/ungdommer om bruk av alkohol og tobakk vil dette gi redusert bruk, sammenlignet 
med når foreldre ikke har samtaler med ungdommene om disse temaene (Brody et al, 1999). Samtidig har 
en senere studie (Ennett et al, 2001) vist at foreldre-barn kommunikasjon om alkohol (og røyking) ikke 
er direkte relatert til initiering av alkoholbruk hos barn/unge. Ett av problemene med forskning på dette 
temaet er at det kan finnes mange ulike oppfatninger av hva ”kommunikasjon om rusmidler” innebærer, 
og hva det bør inneholde. Dette kan også oppfattes ulikt avhengig av om man spør foreldre eller ungdom. 
Her er det behov for mer systematisk forskning for å få rede på betydningen av hva kommunikasjonen  
innholder, og hvilken innvirkning dette har.

Et sentralt spørsmål i forbindelse med ”åpen kommunikasjon om rusmidler”, er hvorvidt eller hvordan 
foreldre skal formidle egne erfaringer med bruk av rusmidler. Her vil en del foreldre trolig vegre seg av 
hensyn til betydningen de har som rollemodeller for sin barn. Samtidig er det rimelig sannsynlig at  
utfallet av en slik samtale i stor grad vil være avhengig av hvordan man presenterer sine opplevelser.  
Man kunne for eksempel tenke seg at det å skryte av sine utskeielser trolig vil ha en ugunstig effekt,  
mens en ærlig framstilling av sin egen tankeløshet og de risikoer og negative konsekvenser dette kan  
ha forårsaket, vil kunne gi en positiv innvirkning. 

3.2.4 Alkoholrelaterte foreldreregler

Det er ikke funnet norske/nordiske forskningsstudier vedrørende betydningen av alkoholrelaterte forel-
dreregler for ungdoms bruk av alkohol, som er publiserte i vitenskapelige tidsskrift. Imidlertid finnes det 
rapporter fra ungdomsundersøkelser og evalueringsstudier, der foreldreregler er sett i sammenheng med 
ungdoms alkoholbruk. Tre ungdomsundersøkelser foretatt i Bergen favnet et totalt antall på 7724 elever 
(2004: 1695 elever ved åtte skoler, 2006: 2308 elever ved 11 skoler, 2008: 3721 elever ved 20 skoler) som 
fikk ulike spørsmål om bruk av rusmidler, fritidsvaner, trivsel, foreldreregler, holdninger etc. (Skutle et al, 
2004; Skutle et al, 2006; Iversen et al, 2008). Det var en klar sammenheng mellom foreldreregler (hvilken 
regel hver enkelt ungdom mente at hans/hennes foreldre hadde for hans/hennes bruk av alkohol) og 
ungdommenes bruk av alkohol. Ungdom med restriktive regler for bruk av alkohol (Får ikke lov å drikke 
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før 18 år/Ikke i det hele tatt) drakk mindre og var sjeldnere beruset enn ungdom med liberale regler 
(Kommer an på min oppførsel/Kan gjøre som jeg vil/Får ikke drikke før jeg er 16 år). Tilsvarende funn er 
gjort i en evalueringsundersøkelse (Bolstad et al, 2004) av det rusforebyggende foreldreprogrammet  

”Sterk & Klar” (se nærmere beskrivelse i senere kapittel om rusforebyggende tiltak rettet mot foreldre).  
En svensk undersøkelse (Koutakis et al, 2003) viste at tenåringer med foreldre som tillot sine tenåringer  
å bruke alkohol, var langt oftere beruset sammenlignet med tenåringer med foreldre som ikke tillot bruk 
av alkohol. 

Disse undersøkelsene viser kun til sammenhenger uten at kausalitetsforholdet er gitt. Liberale foreldre-
regler ser ut til å få ungdom til å drikke mer og være oftere beruset, men det kan også tenkes at når 
ungdom har et høyt alkoholforbruk vil foreldre være tilbøyelige til å resignere og tilpasse reglene til 
realitetene. På samme måte kan det tenkes at det er lettere for foreldre å opprettholde strenge foreldre-
regler når deres barn drikker relativt lite, men dette blir foreløpige spekulasjoner. 

Wood et al, (2004) stilte spørsmålet ”Do parents still matter?”. De fant bl.a. at foreldre ikke bare har 
betydning som rollemodeller, men at de også har betydelig innflytelse gjennom å uttrykke misbilligelse/
ikke gi aksept for barnas bruk av alkohol, gjennom å sette regler og ikke tillate bruk av rusmidler hjemme. 
En longitudinell studie blant 210 ungdommer (Tucker et al, 2008) konkluderte med at å vokse opp i  

”permissive households” (familier med liberale/ettergivende regler og holdninger) var assosiert med et  
høyt alkoholforbruk i ungdomstiden. Høye forventninger til alkohol og manglende tro på evne til å avstå 
fra alkohol (self-efficacy) hadde betydning for alkoholbruk hos alle ungdommene, men dette var sterkere 
prediktorer for høyt alkoholforbruk blant ungdom som kom fra ”permissive housholds”. 

Hvordan står foreldreregler i forhold til foreldres egen bruk av alkohol? Koning (2009) undersøkte  
hvordan alkoholspesifikk sosialiseringspraksis og høyt alkoholforbruk hos foreldre, var assosiert med 
alkoholbruk blant ”tidlig” ungdom (gjennomsnittsalder 12.16 år). En kryss-seksjonell nasjonal studie med 
data fra 2599 foreldre-ungdom dyader dannet grunnlag for en logistisk regresjonsanalyse. Både debutalder, 
sporadisk bruk og regelmessig bruk var assosiert med tolerante regler og holdninger som rapportert av 
ungdommene, og tolerante holdninger som rapportert av foreldrene. Foreldres bruk av alkohol var ikke 
assosiert med bruk av alkohol i begynnelsen av ungdomstiden, foreldrenes alkoholbruk hadde heller ingen 
betydning for hvordan alkoholrelaterte foreldreregler påvirket barnas bruk av alkohol. Restriktivitet i 
holdninger og regler for bruk av alkohol var, uavhengig av foreldres alkoholbruk, relatert til redusert 
alkoholbruk blant ”tidlig” ungdom. I starten av ungdomstiden ser det altså ut til at foreldre-regler for  
bruk av alkohol er viktigere enn foreldres egen bruk av alkohol.
 

3.2.5 Oppdragelsesstil

Måten foreldre oppdrar sine barn på vil naturlig nok være svært varierende. Her finnes en rekke faktorer 
som kan påvirke den enkelte forelders oppdragelsesstil, som for eksempel foreldres eget oppvekstmiljø  
og egen oppdragelse, etnisitet og kulturell bakgrunn, religiøs tro, verdisyn/idealisme, utdannelse/yrke,  
oppfatninger vedrørende moral og etikk, mediepåvirkning/ekspertuttalelser, personlighetstrekk,  
familiestruktur, familietrekk, kommunikasjonsform m.m. Begrepet “stil” er i seg selv problematisk.  
Det er få andre enn foreldre selv, eller deres avkom, som med rette kan definere en spesiell “stil” på  
foreldres måte å oppdra på. Igjen må det tas i betraktning at foreldrerollen er omfattende og sammensatt. 
De fleste vil ha noen idealer, verdier eller retningslinjer de ønsker å vektlegge i oppdragelsen, i hvilken 
grad de lykkes er en helt annen sak. Foreldres svar på et spørreskjema om hvordan de opptrer overfor,  
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og kommuniserer med sine barn, vil kanskje i noen grad kunne gi svar på hva de vektlegger som  
“oppdragere”. På en annen side vil hver forelder har sin egen individuelle “stil” som er en sammensetning 
både av dennes verdier, erfaringer, personlighet, livsførsel samt andre faktorer som allerede er nevnt 
ovenfor. I denne kunnskapsoppsummeringen er begrepene “aspekter”, “sider” eller “egenskaper” ved  
foreldrerollen foretrukket til fordel for “oppdragelsesstil”.  

I tillegg vil oppdragelse av barn alltid være et samspill der foreldre og barn gjensidig påvirker hverandre. 
Ulike “måter” å oppdra sine barn på danner ikke naturlige kategorier, kategoriseringer som blir brukt  
i forskningssammenheng har også svært ulike utgangspunkt. Når ulike former for “oppdragelsesstil”  
studeres i forskning, vil disse være konstruerte sammensetninger som baserer seg på faglig tilhørighet/ 
interesse og egne oppfatninger av hva som er “mest” viktig. 

Ulike kategoriseringer av barneoppdragelse som har vært undersøkt i forskningssammenheng baserer 
seg på et bredt spekter av variabler. Noe av det som ofte har gått igjen i litteraturen er dimensjoner som 
konsekvent vs. inkonsekvent, autoritativ vs. ikke autoritativ, varm vs. kald, streng vs. liberal, strukturelle 
faktorer, trygghetsfaktorer, grad av predikerbarhet m.fl. De fleste av disse faktorene vil ha innvirkning  
på barns utvikling generelt, noe som igjen kan ha konsekvenser for deres forhold til og bruk av alkohol. 
Sæther (2002) ønsket å få økt kunnskap om foreldre-barn relasjoners betydning for ungdoms bruk av 
alkohol. Studien tok for seg to faktorer som ble sett i sammenheng med ungdommenes bruk av alkohol:  
1. Oppdragelsesstiler målt med en versjon av PBI (Parental Bonding Instrument) oversatt til norsk og  
forkortet fra 25 til 10 spørsmål av Pedersen, (1992), og 2. Grad av hjem og familie som fritidsarena. 

PBI er et spørreskjema utviklet av Parker et al (1979) basert på 25 spørsmål som gjennom en faktoranalyse 
plasserer seg langs to dimensjoner: “care” og “protection”. I den norske oversettelse er begrepet  

“protection” oversatt til “kontroll” – noe som kan gi et litt annen oppfatning enn det som er intendert i  
originalversjonen. Basert på de 10 spørsmålene i den norske versjonen ble det utledet en typologi 
bestående av 4 oppdragelsesstiler.

Resultatene fra studien viste bl.a. at foreldres servering av alkohol til sine barn hjemme, hadde like stor 
betydning for barnas alkoholvaner uavhengig av oppdragelsesstil. Det vil si at når ungdom fikk servert 
alkohol hjemme, påvirket dette deres alkoholvaner (i retning av økt forbruk) uansett hvilke av de valgte 
oppdragelsesstilene foreldrene ble kategorisert inn i. Forfatteren konkluderer med at: “Det ligger altså  
ingen beskyttende faktor i for eksempel at det er et godt, nært og tillitsfullt forhold mellom foreldre og 
barn.” Dette er kanskje det klareste budskapet. Resultatene i denne undersøkelsen, sammenholdt med  
flere tidligere studier, gjør det ytterligere relevant å konkludere med at det ikke er kommet fram rimelig 
argumenter for å gi alkohol til de unge i den hensikt å “lære ungdom å drikke.”   

I en annen rapport, “Ungdomstid i storbyen” (Bakken, 1998), skilte man mellom fire oppdragelsesstiler 
som ble identifisert på bakgrunn av hvordan de unge oppfattet at foreldrene støttet dem og involverte seg 
i de unges daglige aktiviteter. Åtti prosent opplevde foreldrene sine som “autoritative”, det vil si foreldre 
som både støttet de unge følelsesmessig og fulgte med i de daglige aktiviteter og gjøremål. Fire prosent av 
foreldrene ble karakterisert som “forsømmende”. Dette oppdragelsesmønsteret preges av mangel på støtte, 
empati, oppfølging og innsyn fra foreldrenes side. “Instrumentelle” foreldre (mye innsyn, men mangelfull 
støtte) og “ettergivende” foreldre (mye støtte, og lite innsyn) utgjorde henholdsvis 7 og 8 prosent. 

I en artikkel med tittelen “The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use” 
(Baumrind,1991) ble det bl.a. konkludert med at “Authoritative parents who are highly demanding and 
highly responsive were remarkably successful in protecting their adolescents from problem drug use, and 
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in generating competence.” Her defineres altså oppdragelsesstilen som “autoritativ” og “ikke autoritativ”, 
samtidig som det legges til en del andre aspekter som ser ut til å moderere betydningen av autoritet.  
Det er ikke gitt at autoritetsaspektet må være det som definerer oppdragelsesstilen, det kunne like gjerne 
være “demanding style” eller “responsive style”. 

3.2.6 Sosioøkonomiske aspekter

Betydningen av sosioøkonomiske aspekter i forbindelse bruk av rusmidler er bredt dokumentert innen 
internasjonal forskning. I en omfattende dansk oppfølgingsstudie fra 2006 (Osler et al), ble 11 376 danske 
menn kartlagt på grunnlag av fødselsattester, og opplysninger gitt i forbindelse med innkalling til første-
gangstjeneste for verneplikt. Rundt 60% av disse besvarte et spørreskjema vedrørende hvilke sosiale  
forhold og skoleprestasjoner de hadde ved 12 års alderen. Barn som vokste opp bare sammen med 
mor, eller som hadde en typisk ”arbeiderklassefar”, hadde hver for seg økt risiko for alkohol- og narko-
tikaproblemer i voksen alder. I tillegg viste faktorer som sosiale forhold og lav skoleprestasjon hver for 
seg å være markører på rusproblematikk senere i livet. 

Sosioøkonomiske forskjeller har vist seg å ha stor betydning når det gjelder helseskadelig adferd generelt, 
men det kan gi ulike utslag avhengig av den sosioøkonomiske profilen i den enkelte kulturen eller det  
enkelte samfunnet (Davey Smith et al, 1994; Droomers et al, 1999). I 2003 ble ca 1000 barn på New Zealand 
fulgt opp i en longitudinell studie (Droomers et al, 2003) fra fødsel til voksen alder, bl.a. med henblikk på 
mulige årsaker som kunne predikere høyt alkoholkonsum. En signifikant assosiasjon mellom fars yrke og 
ungdommers alkoholbruk viste seg hos unge i 15 års alderen, der de som hadde fedre i de yrkesgruppene 
som lå lavest i henhold til International ”Standard Classification of Occupations” – ISCO, hadde 2.5 ganger 
høyere risiko for å ha et høyt alkoholkonsum enn de med fedre i de yrkesgruppene som lå høyest.  
Artikkelforfatterne forklarer dette bl.a. med høyere forekomst av alkoholproblemer i familien, lavere IQ-
scorer og svakere foreldretilknytning blant ungdom i de yrkesgruppene som lå lavest i henhold til ISCO.

3.2.7 Etnisitet og religion

Etnisk og kulturell bakgrunn vil i stor grad kunne være avgjørende for foreldres holdninger til, og bruk av, 
alkohol. Det er store forskjeller i bruk av alkohol blant foreldre med norsk/nordisk/europeisk bakgrunn 
og foreldre fra ikke europeiske land. I en SIRUS rapport fra 2008 (Vedøy & Amundsen) går det fram at 
de aller fleste (rundt 97%) norske og europeiske foreldre har drukket alkohol en eller flere ganger, mens 
tilsvarende tall for Asiatiske og Afrikanske foreldre ligger mellom 60% og 70%. Det betyr at det blant  
norske foreldre finnes under 5% som aldri noen gang har drukket alkohol, mens det tilsvarende tallet 
blant Asiatiske og Afrikanske foreldre ligger mellom 30% og 40%.  

Blant ungdom med innvandrerbakgrunn (i hovedsak ikke europeisk) er andelen som har drukket alkohol 
noen gang ca halvparten av tilsvarende andel norsk ungdom (Vedøy & Amundsen, 2008). Bildet nyanseres 
ytterligere av religiøs tilhørighet, 23% av ungdom med islamsk bakgrunn hadde vært beruset noen gang, 
sammenlignet med 55% blant dem uten religiøs tilhørighet, 46% av dem med kristen bakgrunn, og 40%  
av dem med annen religiøs bakgrunn. 

Når det gjelder hasjbruk etter religion, er bildet noe annerledes. Blant ungdom med kristent livssyn hadde 
5 % prøvd hasj, mens tilsvarende tall for muslimsk ungdom var 10 %. Når det gjelder ungdom uten religiøs 
tilhørighet står de også her for den høyeste andelen av ungdom som har brukt noen gang, dvs. 11%. 
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På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet Rusmiddeletatens kompetansesenter en rapport  
for å sammenfatte hva vi i hovedsak har av nasjonale erfaringer i forhold til etniske minoriteter og rus 
(Bergengen & Larsen, 2008). På bakgrunn av kvalitative undersøkelser fremsto ungdom med innvandrer- 
bakgrunn som mer moderate brukere av rusmidler enn ungdom med norsk bakgrunn. Valg av rusmidler 
så også ut til å være noe forskjellig sammenlignet med norsk ungdom. Ungdom med bakgrunn i avholds-
kulturer så ut til å utvikle ulike strategier i sitt møte med den norske alkoholkulturen. Disse strategiene 
gikk ut på å drikke nok til å bli akseptert i et norsk ungdomsmiljø, men ikke så mye at de blir beruset.  
Det kom også fram at det eksisterer til dels store forskjeller mellom gutter og jenter med innvandrer- 
bakgrunn i forhold til bruk av rusmidler.

Rapporten konkluderer bl.a. med at man stort sett ikke så et behov for egne, segregerte rusforebyggende 
tiltak overfor ungdom med minoritetsbakgrunn. Forskere som ble intervjuet i forbindelse med rapporten 
mente at en slik tilnærming kunne medvirke til å skape et økt skille mellom ungdom med norsk bakgrunn, 
og ungdom med innvandrerbakgrunn. Samtidig har et mentorprosjekt i Kristiansand vist relativt gode 
resultater. Her fikk en problembelastet gruppe med innvandrerungdom en mentor som skulle bistå i 
forhold til problemer de fikk i hverdagen, og samtidig være en guide inn i normalsamfunnet. Alle  
mentorene i hver av gruppene hadde innvandrerbakgrunn (Carlsson, 2006).

3.3 Rusforebyggende tiltak med foreldre i hovedrollen

3.3.1 Norske og nordiske programmer

Det finnes som nevnt relativt få norske forebyggingstiltak der foreldre har hovedrollen, og enda færre 
studier/evalueringer på slike tiltak. De senere årene ser det likevel ut til at foreldre begynner å få økt 
fokus, bl.a. i den nasjonale forebyggingskampanjen “Alvorlig talt” (2005). Her gjorde man bruk av  
annonsekampanjer og plakater der fokus var på temaet foreldre, ungdom og alkohol, i tillegg til å legge 
ut opplæringsvideoer for foreldre på et eget nettsted for kampanjen (www.settegrenser.no.). Budskapet 
til foreldrene var i hovedsak at de ikke skulle opptre som ”alkohollangere” for sine barn, og at de burde 
unngå å drikke alkohol når barna var til stede. Evalueringen av kampanjen viste at foreldrene i noen grad 
tok til seg kampanjens budskap, en del foreldre oppga at de etter kampanjen ikke drakk alkohol så ofte 
under barnas påsyn (Rise et al, 2005). Evalueringen sier ingenting om en eventuell nedgang i alkoholbruk 
blant ungdom etter kampanjen.  

Ett av de få tiltakene som har eksistert over flere år er ”Sterk & Klar”, et treårig foreldreprogram om 
rusforebygging blant ungdom. ”Sterk og Klar” bygger sitt program på en tenkning omkring forebyggings-
arbeid som er introdusert av den amerikanske forskeren Gerald Patterson, som også har gjennomført en 
del europeiske intervensjonsstudier. Her vektlegges betydningen av foreldrerollen i det forebyggende  
arbeidet både gjennom direktekontakt med egne barn, og samarbeid med andre foreldre og deres barn.  
En evalueringsrapport vedrørende tiltaket (Bolstad et al, 2006) viste resultater som i all hovedsak bekrefter at 
foreldre som aktive, bevisste forebyggere kan utøve betydelig innflytelse på sine barns/ungdommers bruk 
av rusmidler. En sammenligning mellom elever som deltok og elever (ved de samme skolene) som ikke 
deltok i tiltaket, viste høyere debutalder, lavere forbruk av alkohol og færre tilfeller av beruselse blant 
dem som deltok i tiltaket. Foreldre som deltok i Sterk&Klar hadde gjennomgående tydeligere og mer  
restriktive regler for sine ungdommer, mer kommunikasjon om bruk av alkohol, mer samvær med de 
unge, og mer dialog med andre foreldre. 
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Tiltaket ”Kjærlighet og grenser” blir beskrevet som et familieprogram for foreldre og unge, og baserer 
seg på det amerikanske ”Iowa Strengthening Families Program”. I et Cochrane Review fra 2002 ble det 
konkludert med at den amerikanske versjonen av programmet hadde innvirkning på initiering og bruk av 
rusmidler blant 1 av 9 deltakere. Rapporter fra den norske versjonen, ”Kjærlighet og grenser”, presenterer 
resultater fra “tilfredshetsundersøkelser” som handler om hvordan lærere og elever opplevde programmet, 
om de trodde de kunne ha nytte av det osv. Det er imidlertid ikke funnet evalueringer eller undersøkelser 
av “Kjærlighet og grenser” som sier noe om tiltakets virkning på ungdommenes bruk av rusmidler. 

Det finnes også programmer med målsetning om å styrke foreldrekompetanse generelt, der hovedfokus 
er på samspill og relasjon mellom foreldre og barn. Selv om disse ikke har rusforebygging som målsetting, 
kan de bidra til å gi foreldre et bedre utgangspunkt for å håndtere utfordringer som er knyttet til bruk av 
rusmidler i ungdomsårene. Webster- Strattons foreldreveiledningsprogram ”De utrolige årene” er i sær-
lig grad rettet mot foreldre som har barn med adferdvansker. I en kvalitativ undersøkelse (Jensen, 2008), 
basert på intervju med fem deltakere (mødre) i programmet, gikk det fram av resultatene at programmet 
hadde ”styrket deres foreldrekompetanse og fremmet en mer positiv relasjon mellom foreldre og barn” og 
at ”veiledningen hadde gitt dem verktøy som gjorde at de hadde tro på at de kunne håndtere situasjoner 
som måtte oppstå, og at de gjennom dette følte seg tryggere i foreldrerollen”. Så langt er det ingen norske 
studier som har undersøkt effekter av denne typen programmer på rusmiddelbruk i ungdomsperioden, 
dette burde være et interessant spørsmål som kan tas med i framtidige evalueringer av slike tiltak. 

I nordisk sammenheng har det svenske ”Ørebro-prevensjons prosjekt (ØPP)”, utviklet av Koutakis og  
Stattin (1999), vært omfattende benyttet de senere årene. Dette kaller seg et universelt forebyggings- 
program som er testet og vurdert i ulike sosiale sammenhenger, dvs. småsteder og byer. Ambisjonen med 
programmet er at det skal kunne anvendes i en vanlig svensk kommune, og at det skal være forsknings-
forankret og nyskapende. Det trengs ingen spesialkunnskaper for å implementere programmet i kommunen, 
det baserer seg på å nyttiggjøre allerede eksisterende kompetanse og personalressurser. De som skal 
jobbe med programmet må gjennomgå to dagers undervisning for å kunne framstille programmet med 
pondus, overbevisning og kunnskap. Troverdighet er en sentral faktor.

Programmet presenteres i all hovedsak på ordinære foreldremøter på de enkelte skolene, dvs. ca 1 gang i 
halvåret. ØPP skal inngå som en del av foreldremøtet, max 15-20 minutter. Foreldrene er nøkkelpersoner i 
ØPP og det er en forutsetning at de som arbeider med programmet kommer i kontakt med disse.

Programmet skal evalueres jevnlig både når det gjelder implementeringsdelen (hvordan kan det evt. 
gjøres forbedringer til neste gang) og resultater. Tilbakemelding til foreldrene om resultatmålene sees som 
en viktig del av programmet. Resultatmål for ØPP har vist en reduksjon i alkoholinntak på opp til et halvt 
beruselsestilfelle pr måned pr person. 

ØPP programmet er utviklet ved Ørebro universitet og baserer seg både på internasjonale og egne forsknings-
resultater. Innholdet i ØPP består i hovedsak av råd og tips til foreldre om hvordan å forholde seg til sine 
tenåringsbarn når det gjelder rusmiddelbruk. De sentrale budskapene er: Ikke tilby sine barn alkohol. 
Forklare med varme, tydelighet og engasjement at det ikke er ok å drikke alkohol når man er ung – ikke 
hjemme og ikke blant venner. Foreldre som med varme og tydelighet formidler at bruk av alkohol ikke er 
tillatt, og som opprettholder dette gjennom hele ungdomstiden er et av hovedmålene med tiltaket. 
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3.3.2 Internasjonalt  

I en review - artikkel fra 2007 (Petrie et al, 2007) gjennomgåes 20 kontrollerte studier av foreldreprogrammer 
med målsetning å forebygge ungdoms bruk av rusmidler og tobakk. Studiene som presenteres er et resultat av 
systematiske søk i Cochrane Central register of Controlled trials, specialized Register of Cochrane Drugs 
and Alcohol Group, Pub Med, psych INFO, CINALH and SIGLE. Med unntak av to studier - en russisk og  
en norsk, har studiene amerikansk bakgrunn. Statistisk signifikant selvrapportert reduksjon i bruk av 
alkohol ble funnet i 43% av studiene (6 av 14), reduksjon i bruk av narkotiske midler ble funnet i 56% (5 
av 9) og reduksjon i bruk av tobakk i 69% (9 av 13) av studiene. Tre intervensjoner resulterte i økt forbruk 
av rusmidler. Studien konkluderer med at de mest virksomme foreldrerettede forebyggings-tiltakene så ut 
til å være dem som vektla aktiv foreldreinvolvering, og utvikling av sosiale ferdigheter, selvregulering og 
utøvelse av foreldrerollen. 

Manglende homogenitet i studiedesign gjorde at man ikke foretok noen meta-analyse av studiene, men 
presenterte dem i form av deskriptive oppsummeringer. Det var store variasjoner i virkemidler for de 
ulike tiltakene som inkluderte ferdighetstrening for foreldre, hjemmeoppgaver, informasjons- og øvelses-
hefter tilsendt pr post, hjemmebesøk og diverse kombinasjoner av virkemidler. De fleste vektla adferds-
baserte læringsmodeller, kommunikasjonsferdigheter, evne til å si nei til rus/tobakk (self-efficacy), og 
grensesetting. Metodiske ulikheter gjorde det vanskelig å vurdere tiltakene opp mot hverandre, ett av 
kriteriene som syntes å være sentralt for å oppnå gode resultater, var bl.a. aktiv foreldreinvolvering.

Når denne review - artikkelen (i likhet med mange evalueringsundersøkelser) baserer seg på nedgang i 
bruk av rusmidler som et mål på om et tiltak er effektivt, så kan dette sies å være et heller strengt kriterium. 
Forebygging av rusmiddelproblematikk i ung alder handler i stor grad om å få ungdom til å utsette sin 
debutalder, eller ruse seg minst mulig. I regelen er det slik at flere og flere begynner å bruke rusmidler  
etter hvert som de blir eldre, og i stadig økende mengder. Det vil si at om et forbyggingstiltak viser  
uendret rusmiddelbruk i en ungdomspopulasjon etter for eksempel noen måneder, kan dette tolkes  
som et positivt resultat. 

Jackson, et al (2009) hevder at utvikling av virksomme foreldreprogrammer krever en tilnærming som 
anvender en generalisert teoretisk modell for barneoppdragelse (parenting) basert på litteratur om  
utviklingspsykologi, rettet mot ulike domener i helsebyggende arbeid. Wheeler & Kennedy (2009) fram-
holder betydningen av foreldres rolle som regelmessige samtalepartnere gjennom ungdommenes studietid, 
og mener at for eksempel et familiedepartement (I USA: The department of parent services) bør kunne 
være i posisjon til å oppmuntre og motivere foreldre til denne type kommunikasjon mellom foreldre og 
studenter. Keppler et al (2005) konkluderer med at foreldres rolle som rusforebyggere bør styrkes gjennom: i. 
tiltak som bidrar til at foreldre får økt forståelse for hvilken rolle de spiller i forebyggingsprosessen (Wood 
et al 2004), ii. utdanne foreldre i ”best practices” i kommunikasjon med sine unge om bruk av rusmidler 
og iii. utforme og utgi materiale med informasjon som foreldre kan bruke som redskap og ressurs.
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3.4. Oppsummering

Forskning gir solid dokumentasjon på at foreldre innehar en viktig rolle i utviklingen av barns/ung-
dommers bruk av alkohol og andre rusmidler. Ungdom påvirkes av sine venner, men foreldres innflytelse 
kan bidra til å ”beskytte” mot eventuell negativ innvirkning fra jevnaldrende. Eventuelle påstander om at 

”det nytter ikke hva foreldre sier, ungdom lytter kun til annen ungdom” har ingen støtte fra forskningshold. 
 
Alkoholbruk blant voksne i Norge er utbredt, noe som også reflekteres i at alkohol er det desidert mest 
brukte rusmiddelet blant ungdom. Foreldres regler, og de holdninger de formidler, har betydning for hvor 
tidlig deres barn/ungdommer starter sitt alkoholforbruk og hvor høyt forbruket blir. Tidlig oppstart av 
alkoholbruk er assosiert med høyt forbruk og økt risiko for misbruksproblematikk både i ungdomstiden  
og i voksen alder. Det trengs ytterligere forskning hvis kausalitetsforhold i slike sammenhenger skal 
kunne fastslås. 

Foreldre som engasjerer seg og følger med på hva deres ungdommer foretar seg, hvor de er og hvem de  
er sammen med, er også ett av aspektene som viser seg å henge sammen med lavere rusbruk hos  
ungdommene. Ungdom ønsker foreldre som bryr seg, og betrakter deres påvirkning som viktig. 

Når det gjelder dialogen mellom foreldre og barn, synes en åpen dialog der foreldre baserer seg på fakta 
og nøktern informasjon om rusmiddelbruk, kombinert med at klart restriktiv holdning formidlet med 
varme, å være en god kombinasjon. Ideen om å ”lære” ungdom til å drikke gjennom å servere dem alkohol 
hjemme før de har fylt 18 år kan umiddelbart virke fornuftig, men et betydelig antall undersøkelser viser 
at dette i praksis kan virke mot sin hensikt. Det samme gjelder når foreldre lar ungdom få med seg alko-
hol på ”fest”: de fleste ungdommer som får dette vil ha et høyere alkoholforbruk enn ungdom som ikke får 
det. Også når det gjelder foreldreregler er det restriktivitet som primært synes å gi reduksjon i ungdoms 
bruk av rusmidler. Blant de som oppgir at deres foreldre ikke gir dem lov til å drikke alkohol (før de er 18 
år) er det flere som ikke drikker, har et lavere alkoholforbruk og er sjeldnere beruset enn blant ungdom 
med foreldre som har mer uklare og liberale regler. 

Når det gjelder foreldres eget forhold til og bruk av alkohol, tyder forskning på at særdeles høyt rusforbruk 
hos foreldre er assosiert med rusproblematikk hos deres barn. Samtidig går det fram at holdningene som 
formidles angående bruk av alkohol, har større betydning enn om foreldrene selv drikker. Dette har også 
vist seg i forbindelse med røyking: hvis foreldre har klare holdninger og regler mot røyking for sine barn, 
vil dette virke forebyggende selv om foreldrene røyker. 

Andre sentrale forhold som kan tenkes å være relevante for foreldres rolle i rusforebygging, er for eksempel 
kjønn, alder og foreldres samlivsstatus. Noen av studiene som er tatt med i rapporten inkluderer en del 
slike bakenforliggende variabler. Disse blir imidlertid sjeldent presentert som studiens hovedfunn, og vil 
derfor ikke fanges opp i søk som retter seg mot tittel, nøkkelord eller abstract. 

Konklusjon: 

Foreldre har en særdeles viktig rolle i forebygging av rusbruk hos sine barn gjennom ungdomstiden. 
Foreldrenes påvirkning kan utsette barns/ungdommers debut med bruk av rusmidler, bidra til et lavere 
forbruk, og derigjennom til redusert risiko for skadevirkninger og utvikling av rusproblematikk senere 
hen. Ungdoms bruk av rusmidler påvirkes også av venners rusbruk, men forskning tyder på at foreldres 
innflytelse kan veie tyngre enn påvirkning fra venner og andre ungdommer. 



29

Eksempler på aspekter ved foreldrerollen som har vist seg å ha særlig stor betydning for ungdommenes 
bruk av rusmidler er: hvilke holdninger foreldre formidler når det gjelder bruk av rusmidler, hvilken 
dialog de har omkring bruk av rusmidler, om de serverer eller gir alkohol til sine barn før de er fylt 18 år, 
hvilke regler foreldre har for sine barns bruk av alkohol, og foreldrenes egen bruk av alkohol. 
Et gjennomgående trekk er at restriktivitet og åpen dialog fra foreldres side, henger sammen med lavere 
rusforbruk hos ungdommen. Det er behov for en økt norsk forskningsinnsats som kan legge grunnlaget 
for utformingen av virksomme foreldrerettete forebyggingstiltak, fortrinnsvis intervensjonsstudier der 
konkrete foreldrerettede tiltak implementeres i randomiserte utvalg av skoler, og effekter måles i form  
av rusbruk blant ungdommer ved skoler som deltar, sammenlignet med skoler i en kontrollgruppe. 
 



30 Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid

American Psychological Association 
(2002). Criteria for evaluating  
treatment guidelines.

Babor T. et al (2003). Alcohol no  
ordinary commodity. Research and 
public policy. Oxford: Oxford University 
Press. 

Bakken A. (1998). Ungdomstid i  
storbyen Ungdomsundersøkelsen i Oslo 
1996, NOVA-rapport 7/98.

Barnes G.M., & Farrell M.P. (1992).  
Parental support and control as  
predictors of adolescent drinking,  
delinquency and related problem  
behaviours. Journal of Marriage  
and the Family, 54, 763–776.

Baumrind D. (1991). The influence  
of parenting style on adolescent  
competence and substance use.  
Journal of early adolescence,  
11, 1, 56–95.

Beal A.C., Ausiello J. & Perrinn J. 
(2001). Social influences on health-
risk behaviors among minority middle 
school students. Journal of Adolescent 
Health, 28, 474–480.  

Bergengen B. & Larsen Y. (2008).  
Innvandrerungdoms bruk av rusmidler. 
En kunnskapsoversikt. En rapport 
utarbeidet på oppdrag fra Sosial- og 
helsedirektoratet, av Rusmiddeletatens 
kompetansesenter, Oslo kommune.

Biddle B.J., Bank B.J. & Marlin M.M. 
(1980). Social determinants of adoles-
cent drinking. What they think, what 
they do and what I think and do.  
Journal of Studies on Alcohol, 41, 
215–238. 

Bjørndal A. (red.). Slik oppsummerer 
vi forskning. Håndbok for nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenesten. 
Oslo: Kunnskapssenteret, 2006.  

Blå Kors undersøkelsen 2008.  
Del rapport 2. Researchselskapet 
Norstat på oppdrag fra Blå Kors Norge

Bolstad A., Skutle A. & Iversen E. 
(2008). Evaluering av “Sterk og klar”. 
Et tre-årig rusforebyggende foreldre-
program rettet mor ungdom.  
Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen, 
Stiftelsen Bergensklinikkene.

Brody G.H., Flor D.L., Hollett-Wright 
N., McCoy J.K., & Donovan J. (1999). 
Parent–child relationships, child 
temperament profiles and children’s 
alcohol use norms. Journal of Studies 
on Alcohol, 60, 45–51.  

Califano J.A. (2009). How to raise a 
drugfree kid. The straight dope for  
parents. Simon & Schuster’s Touchstone/
Fireside Division, New York. 

Carlsson Y. (2006). Hvordan gripe de 
ubegripelig unge med minoritetsbak-
grunn? En virksomhetsbeskrivelse 
og foreløpig evaluering av et mentor-
prosjekt i Kristiansand. Oslo, NIBR 
notat, 117. 

Chen C.Y., Storr C. L., Anthony J. C. 
(2009). Early-onset drug use and risk 
for drug dependence problems.  
Addictive Behaviors, 34, 3, 319-322.

Davey Smith G., Blane D., Bartely M. 
(1994). Explanations for socioeconomic 
differentials in mortality. Evidence 
from Britain and elsewhwere. Eur J 
Public Health, 4.

Dawson D.A., Goldstein R.B., Chou S.P., 
Ruan W.J., Grant B.F. (2008). Age at 
First Drink and the First Incidence of 
Adult-Onset DSM-IV Alcohol Use  
Disorders. Alcoholism. Clinical and  
Experimental Research, 32, 12, 2149-
2160.

Droomers M., Schrijvers C.T.M., Stronks 
K. et al (1999). Educational differences 
in exessive alc.ohol consumption: the 
role of psychosocial and material  
stressors. Prev Med; 29: 1-10.

Droomers M., Schrijvers C.T.M.,  
Casswell S. & Mackenbach J.P. (2003). 
Occupational level of the father and  
alcohol consumption during  
adolescense; patterns and predictors.  
J Epidemiol Community Health, 57:704-
710.

Ennett S.T., Bauman K.E., Vangie A.F., 
Pemberton M. & Hicks K.A. (2001).    
Parent-Child Communication about 
Adolescent Tobacco and Alcohol Use: 
What Do Parents Say and Does It Affect 
Youth Behavior? Journal of Marriage 
and Family, 63, 1, 48-62.

Ferrer-Wreder L., Stattin H., Cass 
Lorente C., Tubman J.G., & Adamson 
L. (2005). Framgangsrika prevensjons-
program for barn och unga.  
En forskningsoversikt. Kristianstad: 
Forlagshuset Gothia AB.

Graham J.W., Marks G., & Hansen W.B. 
(1991). Social influence processes 
affecting adolescent substance use. 
Journal of Applied Psychology, 76, 
291–298. 

Grimsmo A. (1996). Tidlige brukere av 
alkohol - hvem er de? Kjennetegn ved 
ungdom som starter tidlig med alkohol. 
Norsk Epidemiologi, 6, 1, 97-102. 

Grimsmo A, Storset B., Ødegaard J.A. 
(1995): Utvikling av alkoholvaner blant 
ungdom. Tidsskr Nor Lægeforen; 115, 
2764-7.

Harden A., Oakley A. & Oliver S. (2001). 
Peer-delivered health promotion for 
young people: a systematic review  
of different study designs. Health  
Education Journal, 60, 339-353.

Henriksen Ø. (2000). Ikke som jeg gjør, 
men som jeg sier. Om rus,  
kommunikasjon og oppdragelse.  
Oslo: Tano Aschehoug.

Hung C.C., Yen L.L., Wu W.C. 2009.  
Association of parents’ alcohol use and 
family interaction with the initiation  
of alcohol use by sixth graders:  
A preliminary study in Taiwan. BMC 
Public Health. 9,172.

Iversen E., Skutle A., Bolstad A. & 
Knoff R. (2008). Ungdom og rusmidler. 
En undersøkelse i Bergen om 8. og 10. 
klassingers forhold til rusmidler.  
Forsknings- og dokumentasjons-
avdelingen, Stiftelsen Bergensklinikkene. 

Jackson C. (1997). Initial and  
experimental stages of tobacco and 
alcohol use during late childhood: 
Relation to peer, parent, and personal 
risk factors. Addict Behav, 22, 685-698.

Jackson C., Henriksen L.,  
Dickinson D. (1999). Alcohol-specific  
socialization, parenting behaviours  
and alcohol use by children. Journal  
of Studies on Alcohol, 60, 362–367. 

Jackson C. (2002). Perceived legitimacy 
of parental authority and tobacco and 
alcohol use during early adolescence. 
Journal of Adolescent Health, vol. 31, 
pp. 425-432.

Jackson C. & Dickinson D.M. (2009).  
Developing parenting programs to 
prevent child health risk behaviors: 
a practice model. Health Education 
Research Advance Access published 
online on August 6, 2009

REFERANSER



31

Jensen V.K. (2008). Styrket  
foreldrekompetanse gjennom  
veiledning? En kvalitativ undersøkelse 
om hvorvidt foreldrene opplever at  
deltakelse i foreldreprogrammet  

”De utrolige årene” kan styrke  
foreldrekompetansen og relasjonen  
til barnet. Masteroppgave i spesial-
pedagogikk ved Det utdanningsviten-
skapelige fakultet, Institutt for  
spesialpedagogikk, UiO.

Keppler K., Mullendore R. H. & Carey 
A. (2005). Partnering with the parents 
of today’s college students. Washington, 
DC: National Association of Student 
Personnel Administrators.

Klepp K.I., Aarø L.E., Rimpela M. (1997). 
Ungdom, samfunn og helse. I Ungdom, 
livsstil og helsefremmende arbeid.  
Universitetsforlaget.

Klyve A. (2004). Foreldrerollen i det 
rusforebyggende arbeidet – ærlighet 
og humor. Barne-, ungdoms-  
og familiedirektoratet. BUF00037

Koning I.M., Engels R.C.M.E.,  
Verdurmen J.E.E. & Vollebergh W.A.M. 
(2010) Alcohol-specific socialization 
practices and alcohol use in Dutch 
early adolescents. Journal of  
Adolescence, 33, 1, 93-100. 

Koutakis N., Stattin H. & Kerr M. 
(2008). Reducing youth alcohol  
drinking through a parent-targeted 
intervention: the Örebro Prevention 
Program. 

Laird R.D., Pettit G.S., Bates J.E., & 
Dodge K.A. (2003). Parents’ monitoring-
relevant knowledge and adolescents’ 
delinquent behavior: Evidence of  
correlated developmental changes  
and reciprocal influences.  
Child Development, 74, 752–768. 

Latendresse S.J., Rose R.J., Viken R.J., 
Pulkkinen L., Kaprio J., and Dick D.M. 
(2008). Parenting mechanisms in links 
between parents’ and adolescents’ 
alcohol use behaviors. Alcoholism, 32, 
2, 322–330.

Marklund U. (2000). Har det hänt något 
med föräldrars bjudvanor? Alkohol & 
Narkotika, 4, 32–35. 

Mohaupt H. et al (2009). Barn 
av rusmiddelmisbrukere. En 
kunnskapsoppsummering.  
Korfor-rapport 2009/01

Mounteney J. (2008).  
One year follow up of “To Do or what 
To Do?” peer education programme.  
Kompetansesenteret,  
Stiftelsen Bergensklinikkene.

Nordahl T., Gravrok Ø., Knudsmoen 
H., Larsen T.M.B. & Rørnes K. (2006). 
Forebyggende innsatser i skolen.  
Utdanningsdirektoratet 2006

Osler M., Nordentoft M., Nybo  
Andersen A.M. (2006). Childhood social  
environment and risk of drug and  
alcohol abuse in a cohort of Danish 
men born in 1953. American Journal  
of Epidemiology, 7, 654-61.

Pape H. & Storvoll E. E. (2005).  
«Foreldrelanging» og ungdomsfyll. 
Tidsskrift for Ungdomsforskning,  
5, 1, 51–70

Parker G., Tupling H. & Brown L.B. 
(1979). Parental bonding instrument 
(PBI).

Pedersen W. (1990). Adolescents  
initiating cannabis use: cultural  
opposition or poor mental health? 
Journal of Adolescence, 13, 327-339.

Pedersen W. (1990). Foreldre som  
alkohollangere. TDNLF, 15, 1834-1837.

Pedersen W. (1992). Overgangsriter, 
liminalitet, rus. Nordisk Alkohol 
Tidsskrift, 9, 98 -107.

Pedersen W. & Skrondal A. (1998). 
Alcohol consumption debut: Predictors 
and consequences. Journal of Studies 
on Alcohol, 59, 32–42. 

Petrie J., Bunn F., Byrne G. (2007).  
Parenting programmes for  
preventing tobacco, alcohol or drugs 
misuse in children <18: a systematic 
review. Health education research, 22, 
2, 177-191.

Poelen E. A. P., Scholte R. H. J.,  
Willemsen G., Boomsma D. and Engels 
R. C. M. E. (2007). Drinking By Parents, 
Siblings, And Friends As Predictors Of 
Regular Alcohol Use In Adolescents 
And Young Adults: A Longitudinal 
Twin-Family Study. Alcohol and  
Alcoholism, 42, 4, 362-9.

Reifman A., Barnes G., Dintcheff B.A., 
Farrell M.P. & Uhteg L. (1998). Parental 
and peer influences on the onset of 
heavier drinking among adolescents. 
Journal of Studies on Alcohol, 59, 3, 
311–317. 

Rise J., Natvig H., Storvoll E. E. (2005). 
Evaluering av alkoholkampanjen  

“Alvorlig talt”. Statens institutt for 
rusmiddelforskning, Oslo.  
SIRUS rapport nr 1/2005. 

Rueter M.A. & Conger R.D. (1998).  
Reciprocal influences between  
parenting and adolescent problem-
solving behavior. Developmental  
Psychology, 34, 1470–1482. 

Schancke V. A. (2003). 
Hva er forebygging? – en 
kunnskapsoppsummering med råd  
og anbefalinger. Skriftserie – rapport nr 
1. Forebyggingsseksjonen Kompetanse-
senteret ved Nordlandsklinikken.

Shiner M. (2000). Doing it for  
themselves: an evaluation of peer 
approaches to drug prevention. Great 
Britain Home Office Drugs Prevention 
Advisory Service (DPAS). UK.

Skutle A., Iversen E. & Bolstad A. 
(2004). Ungdom og rusmidler. En 
undersøkelse i Bergen om 8. og 10. 
klassingers forhold til rusmidler.  
Forsknings- og dokumentasjons-
avdelingen, Stiftelsen Bergensklinikkene. 

Skutle A., Iversen E., Bolstad A. & 
Knoff R. (2006). Ungdom og rusmidler. 
En undersøkelse i Bergen om 8. og 10. 
klassingers forhold til rusmidler.  
Forsknings- og dokumentasjons-
avdelingen, Stiftelsen Bergensklinikkene. 

Spijkerman R., Van Den Eijnden, 
R.J.J.M., Overbeek, G.J., & Engels, 
R.C.M.E. (in press). Social norms and 
the formation of prototypes.  
Psychology and Health. 

Sæther, M.B. (2002). Oppdragelse  
til rusmiddelbruk? Hovedoppgave i 
sosiologi. Institutt for sosiologi og  
samfunnsgeografi, UiO.

Taylor C. & White S. (2002). What 
works about what works? Fashion, 
fad and EBP. Social work and social 
sciences, 10, 2, 63-82.

Tucker J.S., Ellickson P.L. & Klein D.J. 
(2008). Growing up in a permissive 
household: what deters at-risk  
adolescents from heavy drinking?  
J Stud Alcohol Drugs. 69, 4, 528-34.

Turner J.C. (1991). Social influence.  
Pacific Grove, CA: Brooks/Coole  
Publishing Co.



32 Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid

Wheeler W.N., Kennedy J. A. (2009). 
Using Parents in a Defined Role in Al-
cohol Education: Parents as Prevention 
Specialists. NASPA Journal, 46, 1.

Van der Vorst H., Engels R.C.M.E., 
Burk W.J. (2010). Do Parents and 
Best Friends Influence the Normative 
Increase in Adolescents’ Alcohol Use at 
Home and Outside the Home? J. Stud. 
Alcohol Drugs, 71, 105-114. 

Van der Vorst H., Engels R.C.M.E., 
Meeus W., Dekovic M. (2006)  
The impact of alcohol specific rules, 
parental norms about early drinking 
and parental alcohol use on adolescents’ 
drinking behaviour. Journal of child 
psychology and Psychiatri, 47, 12,  
1299-1306.

Van Der Vorst, H., Engels, R.C.M.E., 
Meeus, W., Dekovic, M., & Vermulst, A. 
(2006). Parental attachment, parental 
control and early development of  
alcohol use: A longitudinal study.  
Psychology of Addictive Behaviors,  
20, 107–116. 

Van der Vorst H., Engels R.C.M.E. 
Meeus, W., Dekovic M., & Van Leeuwe, 
J. (2005). The role of alcohol specific 
socialization in adolescents’ drinking 
behaviour. Addiction, 100, 1464–1476.  

Vedøy T.F. & Amundsen J.E. (2008). 
Rusmiddelbruk blant personer med 
innvandrerbakgrunn. Oversikter fra 
befolkningsundersøkelser. Statens 
institutt for rusmiddelforskning,  
Oslo. SIRUS rapport nr. 1/2008.

Warner L. A. & White H. R. (2003). 
Longitudinal effects of Age at  
Onset and First Drinking Situations on 
Problem Drinking. Substance use and 
misuse, 38, 14, 1983-2016.

Webster R. A., Hunter M. & Keats J.A. 
(1994). Peer and parental influences 
on adolescents’ substance use: A path 
analysis. The International Journal of 
Addictions, 29, 647–657.

Wood M.D., Read J. P., Mitchell R.E., 
& Brand N.H. (2004). Do parents still 
matter? Parent and peer influences  
on alcohol involvement among recent  
high school graduates. Psychology of 
Addictive Behaviors, 18, 19–30.

Yu J. (2003). The association between 
parental alcohol-related behaviours 
and children’s drinking. Drug and  
Alcohol Dependence, 69, 253–262.



33



34 Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid

Foreldrerollen i  
rusforebyggende arbeid
Et skjønnlitterært kunnskapssøk  
utarbeidet av Espen Endresen



35

Høytlesningen – Veien inn i teksten

“Boj ser på Pappa. Hvorfor er Pappa stille nå? Er pappa sliten? Er Pappa trøtt? Er Pappa sur? Alt er så tynt. 
Hele stua er av glass. Alt står og svaier. For det er noe i stua. Det er Pappa. Og Pappa er stille. Det er noe som 
kryper fram fra krokene. Noe som venter mellom plankene i veggen. Skygger i tapetet. Skap som står på gløtt. 
Vaser som gjør seg klare til å falle. Hysj, lukk dørene forsiktig. Hysj, gå stille over gulvet. Rydd unna glassene 
på bordet. Er Pappa i stua nå? Hysj, sier Mamma. Enda Boj ikke sier noe som helst. Vær stille, sier Mamma.” 

“Hvorfor må Boj være stille, pappa?” spør datteren min. Jo, svarer jeg og forsøker etter beste evne å 
forklare hva som utspiller seg i teksten. Boken heter ‘sinna mann’ og er skrevet av Gro Dahle. Vi har lest 
den mange ganger tidligere. Datteren min vet hva som kommer. Hun gjentar alltid at hun synes den er 
skummel, men henter den allikevel frem med jevne mellomrom. Jeg kjenner også et ubehag ved boken  
og må ved hver lesning jobbe og strekke meg for å finne bærende ord og forklaringer på hva som utspiller 
seg i tekst og bilder. Dempende ord. Myke forklaringer av fristilt sinne. 

Men hva utspiller seg mellom tekst og leser? Mellom en høytlesende far og en lyttende datter? Mellom 
den forklarende far og den undrende datter? Hvordan avkode og forklare på en forståelig og ivaretaende 
måte det komplekse sosiale samspillet som stilles til skue i boken? Er det sider ved selve denne lese-
lyttesituasjonen som er med på å forløse kunnskap og gi ferdigheter som gjør barnet bedre rustet til å 
manøvrere i sin egne sosiale hverdag, en hverdag der handlingene ikke er fristilte slik de er det i det  
litterære universet? Kan vi tenke oss at en vellykket vei inn i det litterære universet er, eller kan være med 
på å skape, en mulig vei bort fra fremtidige sosiale nederlag, psykisk stress og mulig rus?

Lysten ved teksten 

Å lære seg kodene i en tekstkultur er en forvirrende og krevende prosess, en prosess der kyndig veiledning 
og hjelp til avkodning gjerne er en forutsetning for å få pirret lysten og til å skape seg en livslang liden-
skapelig relasjon til bokstaver, ord, setninger, fortellinger og bilder. Høytlesningssituasjonen er nettopp 
en slik kontekst hvor barn kan ledsages inn i og utvikle sine kunnskaper og ferdigheter i forhold til en 
tekst- og fiksjonskultur. I en doktoravhandling ved Universitetet i Agder, ‘høgtlesar, barn, bildebok’, har  
Ingeborg Mjør sett nærmere på hvordan leseren formidler og forløser litterær tekstkompetanse hos barn. 
Den litterære tekstkompetansen forstås av Mjør som evnen til å oppleve sammenheng og mening i fiktive 
tekster i noenlunde overensstemmelse med den leserrollen som er innskrevet i teksten, og til å oppleve og 
forholde seg til tekstene som nettopp fiktive (Mjør: 2009). 

Og i følge den tyske litteraturviteren Wolfgang Iser er det å forholde seg til fiksjoner et helt sentralt aspekt 
ved det å være menneske, noe vi simpelthen ikke kan greie oss foruten (Iser: 1993). 

Så hva vil det si å oppleve og forholde seg til en fiksjon som fiktiv? Hva er sentralt for å etablere sammen-
heng og meningsfylde i en skjønnlitterær tekst? Hva må formidles og læres? I skjønnlitteraturen møter vi 
et fiktivt og fristilt handlings- og erfaringsrom som virker gjensidig produktivt i forhold til vår forestillingsevne  
og vår empiriske erfaringsbakgrunn. Den litterære teksten leses i et som om modus ved hjelp av 
forestillingsevnen og mot vår empiriske erfaringsbakgrunn og overskrider og restrukturerer således våre 
empiriske erfaringer. Leseren får dermed en sentral meningsdannende funksjon i det mening oppstår ved 
at leseren responderer på teksten, som på sin side initierer selve meningsskapningen (Iser: 1993). 
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Nettopp det at den er fristilt fra faktiske handlinger og konsekvenser gjør skjønnlitteraturen godt egnet 
til refleksjon og læring. Ved at vi investerer vår forestillingsevne i det fiktive handlingsrommet får vi mu-
ligheten til å perspektivere situasjoner, handlinger og hendelser fra ulike synsvinkler, med ulike hendelses-
forløp og konsekvenser, uten at det med nødvendighet får betydning for vår faktiske livsverden. Vi får prøvd 
ut våre erfarings- og handlingshypoteser i et mulighetsrike. Hendelsene og konsekvensene er forestilte og 
dermed gjenkallelige. I en høytlesnings- og formidlingssammenheng innebærer dette at barnet venner seg 
til å forstå at hendelser utspiller seg andre steder og ut i fra andre perspektiver enn barnets egne (Hoel: 2008). 
Høytleseren inviterer barnet til å se sammenhenger og muligheter ved teksten og hjelper barnet inn i  
teksten, til å tolke teksten, ved å synliggjøre relasjonen til barnets egne erfaringer og ved å forsterke aspekter 
ved teksten, for eksempel ved å modellere bestemte følelser (Mjør: 2009). 

Det lyttende barnet opparbeider seg etter hvert kunnskap og ferdigheter til å bevege seg i tekstlandskapet 
og utvikler en egen narrativ erfaring. Den narrative erfaringen vil også spille inn i barnets evne til å vurdere og 
planlegge fram i tid, til å forme realistiske og rasjonelle forventninger til seg selv og til sine egne omgivelser, 
og til å forklare og evaluere de erfaringene det gjør seg. På denne måten griper den direkte inn i barnets 
egen livsverden.

Hva har dette å si i et forbebyggingsperspektiv? Vi støter på mange institusjonelle forventninger om 
fortrolighet med ulike former for skrive- og lesekompetanse i flere faser av livet. Å beherske ulike tekstlige 
konvensjoner er i seg selv en beskyttende faktor i en risikoutsatt skolesammenheng. Vi vet at skrive- og 
lesevansker kan ha betydning for barn og unges opplevelse av tilknytning til skolen. Men de ulike bestand-
delene i de ulike formene for tekstkompetanse vil også kunne virke positivt inn på hvordan den enkelte 
er i stand til å fote seg i sin sosiale hverdag. En utviklet ferdighet i å se ting fra andre og andres ståsteder, 
til å se alternative handlingsmåter og forutse mulige hendelsesforløp og konsekvenser, fortolke følelser, er 
alle verdifulle aspekter ved sosial kompetanse. Det litterære erfaringsrommet oppfattes derfor både som en  
ekstensjon av, og en ressurs for ens egen livsverden, og i en viss forstand som et treningsrom/utprøvingsrom for 
å fortolke utsagn og handlinger og til å avlese intensjoner og muligheter. 

Fiksjonen som ressurs

I følge den østerrikske filosofen Ludwig Wittgenstein er det kunstens oppgave å drive storm mot språkets 
grenser, det vil si utfordre det vi kan sette på grep, utvide og skyve på vår forståelse av virkeligheten  
(Wittgenstein: 1922). Mulighetsrommet er som for vitenskapen i prinsippet ubegrenset, men allikevel alltid 
begrenset ut fra en sammenheng, den sammenhengen den allerede inngår i. Fiksjonens mulighetsrom  
begrenses nettopp av det at den betraktes som en fiksjon, en hypotese om en fristilt verden eller sammen-
heng. Men denne begrensningen er også det muliggjørende for fiksjonen. Ved at den skaper eller stiller 
opp tenkte sammenhenger, danner den et nytt erfaringsrom og nye betydningssammenhenger for den som 
beveger seg inn i fiksjonen. Nettopp det at den er fristilt gjør at den i en langt større grad kan utfordre vår 
forståelse av virkeligheten, den kan stille eksistens og eksistenser på prøve på en annen måte enn vi gjør 
i vår daglige utprøving. Vi får strukket våre erfaringer og vurderinger i uante retninger uten at det med 
nødvendighet nedfeller seg i form av konsekvenser i vår daglige livsverden. Men klangen i våre litterære 
erfaringer gir resonans i våre hverdagslige vurderinger, resonnementer og handlinger. Erfaringene fra  
fiksjonen smitter over på vårt refleksive forhold til verden og til våre ulike livssammenhenger, ved at vi kan 
stille våre egne livsammenhenger opp mot fiksjonens tenkte og mulige sammenhenger. Således berikes våre 
vurderinger med et fiksjonert erfaringsrom. Litteraturens reservoar av nedfelt og projisert livsammenheng 
kommer oss til unnsetning der våre egne erfaringer mangler/svikter, men gir samtidig kun mening ut fra 
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og mot den eksisterende bakgrunn av erfaringer. Slik sett opptrer fiksjonen i et gjensidighetsforhold til de 
erfaringene vi allerede er i besittelse av.  

Men hvordan bringes dette blikket inn i andre menneskers tenkte livssituasjoner, hendelser og sjelekvaler 
på grep? Hva innebærer artikulasjonen og videreforvaltingen av den kunnskaps- og erfaringsutvidelse vi 
blir stilt fore? Med sin ofte unike evne til å sette så vel et ytre handlingsunivers som et indre sjeleliv i scene 
ved hjelp av språket, avhjelper litteraturen oss med selve språkliggjøringen av den litterære erfaringsutvidelsen. 
Med muligheter til detaljrike skildringer av både karakterer, følelser og handlinger kan nærhet og distanse 
oppnås og samholdes og relateres til egen livsverden på en helt annen måte enn i en vitenskapelig sammenheng. 
Som i Per Olov Enquists tilfelle der fiksjon og virkelighet får løpe side om side, får vi ta del i høyst personlige 
refleksjoner og skildringer om nesten et helt livsløp, fra fødsel gjennom beskyttet oppvekst og til fremvokst 
rus i voksen alder. Vi inviteres inn i personlige betraktninger om egne erfaringer og nederlag, gjenreisning, 
tro og fremtidshåp. Vi tvinges av teksten til selvrefleksjon, til å ta stilling til egne livserfaringer. Vi fanges 
inn og slippes av kroken. Både vårt språk og våre erfaringer bøyes i nye retninger gjennom tekstbrytningen 
og fiksjonen skaper på denne måten nye tilknytninger til verden.

Kulturvitenskapelig legitimitet og refleksjonskompetanse

Allerede for rundt 2 300 år siden påpekte den greske filosofen Aristoteles i verket ‘om diktekunsten’ at  
diktningen kan fortelle oss viktige ting om livet som vitenskapen, eller som historieskrivningen, ikke kan. 
Mens historieskriveren er bundet opp av de faktiske hendelsene har dikteren i følge Aristoteles det mulige 
som sitt spillerom, hvordan en hendelse kunne ha utspilt seg (Aristoteles: 2004). Og selv om vi legger noe 
annet i både diktning og vitenskap i dag enn det Aristoteles gjorde, lyder tanken like klart i dag: 
Skjønnlitteraturen er en viktig kilde til erkjennelse og kunnskap om den menneskelige væren. Konfrontert 
med sin egne påstand om at det ikke er usannsynlig at litteraturen for alltid vil gi en dypere innsikt i  
mennesket som et hele enn det vitenskapen noensinne kan håpe å gjøre svarer den amerikanske lingvisten 
Noam Chomsky at det ikke bare er sannsynlig, men nesten helt sikkert (Chomsky: 1987). Men hvis det er slik 
at skjønnlitteraturen over et slikt tidsspenn har blitt oppfattet som en rik og unik kilde til den menneskelige 
livsverdenen, hvordan kan det ha seg at den i så liten grad blir sett/brukt som en ressurs i arbeidet med 
mennesker i helse og sosialsektoren, være seg i behandling eller forebygging? Eller sagt på en mer fremtids-
rettet måte hvordan kan vi nyttegjøre oss av det store kunnskapsreservoaret vi har i de litterære universene? 
Hva er det skjønnlitteraturen kan forløse som vitenskapen ikke kan? For er det så åpenlyst at Gregor  
Samsa i tordivelkropp i Kafkas ‘forvandlingen’ eller Shakespeares ‘hamlet’ har relevans for det praktisk 
rettede arbeidet på rusfeltet, enten det gjelder behandling, skadereduksjon eller forebygging? Og hva konkret  
er det et tekstmøte gjør som kan gjøre mennesker bedre rustet til å håndtere vanskelige situasjoner i deres 
egne liv? 

I kakafonien av ulike profesjonsperspektiv innenfor rusfaget er det noen forståelser som lyder kraftigere 
og som bærer lenger i jakten på å felle ned fagfeltets sannheter. Mer lavmelte stemmer nærmer seg 
sannhetsproblematikken med en mer tvilende grunnholdning og fremhever nettopp flerstemtheten som 
sentralt for å bevare sjatteringene i en kompleks virkelighet. Men hvorfor er det viktig å åpne opp for 
en slik flerstemthet og ikke bare lene seg mot funksjonelle og evidensbaserte kunnskapssyn? Det å være 
menneske innebærer noe mer og noe annet enn ethvert perspektiv kan være i nærheten av å fange inn. 
Og alle de sammenhenger vi i vår leven og virken inngår i kan vanskelig fanges innenfor rammen av et 
vokabular eller en forståelseshorisont. I rusfeltet er det nettopp mennesker og mennesker innenfor deres 
ulike livssammenhenger vi arbeider med å hjelpe og å forstå. Er det da ikke rimelig å tenke seg at også vårt 
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kunnskapstilfang som fagarbeidere speiler denne mangfoldigheten, eller i hvert fall komplimenterer vårt 
kunnskapstilfang? Og at mangfoldet av kunnskap etter hvert siver inn i våre handlinger og tiltak innenfor 
russektoren? At vekselvirkningen fra kunnskapsmyldret kommer barn, foreldre, ektefeller, venner og den 
rusavhengige til gode? 

Det det her handler om er hvordan en tilrettelegger og skaper aksept for at fagarbeidere innenfor rusfeltet 
skal kunne nyttegjøre seg av det kunnskapsreservoaret som er stilt til rådighet og ikke med nødvendighet 
rammer forståelsen inn i et strengt helse- eller sosialfaglig perspektiv, men lar det virke sammen med andre 
betraktningsmåter. At fagarbeideren har mot og kunnskap til å ta sin forståelse ut av eget territorie, danne 
nye sammenhenger og inngå i andre erfaringer. At man ved en slik deterritorialisering danner nye erfarings- og 
betydningsmuligheter i møte med andre perspektiver (Eliassen: 2007). 

Med blikket fra skjønnlitteraturen innebærer dette at vi legger til rette for en forståelse av litteraturen 
både som en viktig kunnskapskilde for å få innblikk i folks livsverden og som en viktig ressurs i forhold til 
å endre menneskers perspektiv og handlingsmønster, i tillegg til å kunne gi opplevelse av livskvalitet og 
dybde. At ferdighetene man opparbeider seg ved å lære å manøvrere innenfor en tekstkultur har positiv 
innvirkning på, og slår inn i andre sider ved ens sosiale virkelighet, er en annen side å fremheve. De ulike 
perspektivene som her anlegges på litteratur og tekst virker sammen og er ikke gjensidig ekskluderende. 
Nettopp samspillet mellom de ulike perspektivene er med på bringe fram kraften i en slik tilnærming. 

I en forebyggingssammenheng innebærer dette blant annet å synliggjøre hvordan tekstmøter kan virke 
modererende på risiko, ved å bygge forståelse for ulike sider av lesningens og høytlesningens sosiale betydning 
og bringe dette ut i veiledning av foreldre, barnehagepersonell og lærere i den tidlige grunnskolen. En slik 
ting er å fremheve de kvalitative sidene ved selve høytlesningssituasjonen, som for eksempel den dialogiskes 
strukturen, og være med på å sette dem i en videre sammenheng. Høytlesning har potensial til å romme 
langt mer enn bare utsigelsen av en tekst, det er en potensiell arena for både omsorg og læring. En annen 
er å vise hvordan konkrete teksteksempler kan være med å gi innsikt i bestemte identiteter, i kulturelle og 
religiøse horisonter, bestemte rolleforventinger, konkrete nederlagserfaringer osv. og på denne måten være 
med på å bygge opp en sensitivitet i forhold til disse aspektene. 

Skal man kunne forstå familien og foreldrerollens kulturelle, historiske og sosiale betydning og utvikling, 
synes det som en forutsetning å trekke inn et perspektivmangfold fra både kultur- og samfunnsvitenskaper. 
Fagpersonens sensitiviteten for forskjeller i rolleoppfattelser både innenfor den enkelte kultur som mellom 
de ulike kultursfærene må bygges med noe mer og annet enn en ren analytisk og argumentativ tilnærming. 
Litteraturens evne til å vise frem både enkeltmenneskers livsverdener og kulturelle forståelsesrammer i et 
ikke-argumentativt språk bringer oss tettere opp til disse perspektivene og forståelsesrammene. Ved å stille til 
skue synsverver den oss inn i en forståelse som kan smitte av på vår faglige praksis (Rorty: 1989). Samvirke 
mellom det fremviste, det argumentative og vårt praktiske erfaringsrom gjør oss kanskje til bedre fagarbeidere?

Forhåpningen må i det minste være at kunnskapen om og sammensetningen av et mangfold av perspektiver 
gjør våre tanke- og handlingsmønstre i rusfeltet mindre fastlåste, mer nyanserte, reflekterte og velbegrunnede. 
At vi beveger oss fra mønstre til forgreininger. At utvidelsen av perspektiv ikke er innsnevring av dimensjon.
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Fra Hellemyrsfolket til Meg eier ingen
Foreldrerollen kastes på et mangfold av måter i det skjønnlitterære universet, og det er nesten bare fantasien 
som setter grenser for hvordan de ulike fremstillingene lar seg relatere til et forebyggingsperspektiv 
innenfor rustenkningen. I de fleste fortellinger finnes det elementer som på en eller annen måte kan virke 
forsterkende eller modererende i forhold til risikoen for å utvikle et aktivt forhold til rus. Og det lar seg 
langt på vei gjøre å spore foreldres påvirkning og tilstedeværelse i teksten, enten ved å være nærværende 
eller ved å være fraværende, i de samme verkene. Om da ikke historiene selv dreier seg om nettopp det å 
være foreldre. I utvalget av tekster som er gjort er dog verken relasjonene til foreldrerollen eller til ulike 
risiko- og beskyttelsesfaktorer særlig spekulative ut i fra fortellingenes umiddelbare uttrykk. Det har blitt 
vektlagt å finne frem til verk som på en relativt åpenbar måte setter opp livsverdener som tydelig 
tematiserer foreldrerollen sett i forhold til på ulike vis utsatte eksistenser. Og der kanskje kampen om selve 
språkliggjøringen av erfaringene knyttet til rolleforståelser er en av de elementene som skiller tekstene 
klarest fra hverandre. De valgte historiene utspiller seg innenfor ulike sosioøkonomiske og kulturelle sam-
menhenger og innehar kjønnsvariasjoner både i formidlingen og i relasjonenes poler. Foreldrerollen belyses 
i utvalget både fra et selvrefleksivt foreldreperspektiv og fra avkommets påvirkede ståsted, og forsøker sam-
tidig å sette frem rolleforståelser i ulike faser av livet. Gjennom et variert sjangervalg, der både romaner, 
barnebøker, dokumentariske verk og fiksjonerte biografier inngår, anlegges det ulike litterære tilknytnings-
punkter til den virkelige verden. Utvalget er ment nettopp som et utvalg og som et knippe eksempler på 
hvordan foreldrerollen fremstilles, dissekeres og diskuteres i et litterært landskap, og kan aldri vise mer 
enn en flikk av en uuttømmelig ressurs. Men forhåpningen er at de valgte litterære projeksjonene skal 
bære over til og brytes mot våre allerede veletablerte forestillinger om foreldrerollen og dennes funksjon 
innenfor det forebyggende arbeidet på rusfeltet. Og måtte brytningen i det minste avstedkomme en liten uro, 
forskyvning eller forstilling av perspektivene! 

AmALie SKrAm  Hellemyrsfolket  Salmonsen, 1887-1898

I Skrams romansyklus som kom ut på slutten av 1800-tallet følger vi slekten fra Hellemyren 
utenfor Bergen gjennom et knapt århundre. Og i verkets fire bind får vi ta del i den forbannelse og 
de gjentatte nederlag som alkoholen bringer over slekten. ‘hellemyrsfolket’ skildrer de ulike 
generasjonenes kamp for å frigjøre seg fra slektens og fortidens åk, en kamp historien har dømt 
dem til å tape. Hver gang mulighetene åpner seg for et nytt slektsledd og forbannelsen synes 
brutt, innhentes det naturlovmessig av fortiden og historiens tyngdekraft trekker det tilbake 
til sin rettmessige plass. Uansett hvor mye de strever for å bringe livet et steg videre greier de 
ikke å kvitte seg med arven og lasten fra den fattige og alkoholiserte Oline; kone, mor, bestemor 
og oldemor. Selv ikke når Sivert, i forsøket på å fortrenge bestemoren og i redselen for på nytt  
å bli trukket ned av henne, utilsiktet tar hennes liv, blir slekten kvitt hennes bør. Det er kun i verkets 
utgangs-punkt og i dets kulminasjon, Severins selvmord, at båndene tragisk løses. Således fullbyrder 
Severin den løsrivelsesprosessen som hans far Sivert ikke maktet å gjennomføre. Siverts mislykkede 
selvmordsforsøk er kun et forvarsel om historiens slutt. Sjelden har alkoholens ubønnhørlige virkninger over 
og mellom generasjoner blitt skildret så inngående som Amalie Skram gjør det i ‘hellemyrsfolket’.

FrAnz KAFKA  Forvandlingen  Cappelen, 1971

I Franz Kafkas novelle Forvandlingen våkner Gregor Samsa etter en lang natt preget av urolige 
drømmer og finner seg selv forvandlet til en bille. Denne fysiske forvandlingen avstedkommer igjen andre 
typer forvandlinger i Samsas umiddelbare omgivelser, nærmere bestemt i hans familie og hjem. Etter 
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at det første sjokket over Samsas forvandling har lagt seg hos foreldre og søster endres gradvis 
familiens relasjoner og holdninger til denne på samme tiden kjente og fremmede. Familiens nølende 
og usikre, men empatiske og omsorgsfulle tilnærming til det transformerte familiemedlemmet, 
vendes sakte men sikkert til en bestemt og fiendtlig holdning. Lasten ved billesønnens blotte nærvær 
kommer stadig mer opp i dagen, og familien synes fast bestemt på å frigjøre seg fra Samsas ubegripelige 
og frastøtende eksistens. En frigjøring som Samsa selv etter hvert ser ut til å akseptere som noe 
uunngåelig. For mens han i novellens første del anstrenger seg for å opprettholde sin naturlige plass 
i familien som sønn og bror, trass i hans åpenlyst fremmede fremtoning og fremferd, synes han etter 
hvert som historien skrider frem å forsvare familiens aggressive og avvisende holdning overfor ham. 
Deres grunnleggende ulike tilstedeværelse i og innstilling til verden, forvitrer rettmessig deres felles 
forankringspunkt i denne. I mangel av et felles språk løses den gjensidige forståelseshorisonten opp 
og Gregor Samsa skyves ut av familien og ut av livet. Den frigjørende kraften i hans død, løser familien fra 
dens skamfulle bånd og forsoner dem med Gregors fremmedartede og truende liv. 

iAn mcewAn  Sementhagen  Cappelen, 1980

”Jeg tok ikke livet av faren min, men jeg fikk det av og til for meg at jeg hadde hjulpet ham et stykke på vei.” 
Slik lyder hovedkarakterens brutale inntreden i teksten. Søskenflokken på fire har mistet sin far, men savnet  
av familiens kontrollerende kraft er ikke ektefølt. Tilsynelatende blottet for ettertanke fjernes det 
siste avtrykket som faren etterlot i livet, det utåndende ansiktet i sementstøpen glattes ut og stivner 
til ubrutt flate. Mulighetene åpner seg, men snurpes umiddelbart da mor i familien også faller fra. I redsel 
for at søskenflokken skal løses opp avgjør de to eldste søsknene at morens død skal holdes hemmelig. 
Historien lukker seg om seg selv i takt med morens forråtnelse. Det intense fraværet av foreldrene 
blir mer og mer pågående etter hvert som historien skrider frem. De to minste søsknene i flokken tar 
ikke del i friheten de eldste i sin forstyrrelse opplever, og den manglende sorgbearbeidelsen bryter 
relasjonene mellom dem sakte men sikkert ned. De eldste søsknene har verken forutsetningene eller 
evnene til å fylle savnet etter en streng, men rettferdig og omsorgsfull mor. McEwan skildrer en særs 
forstyrret søskenflokk som påføres stadig kraftigere lidelser på vei mot det uunngåelige sammenbruddet.

LArS rAmSLie  Biopsi  Tiden, 1997

I 1997 ble Lars Ramslie tildelt Tarjei Vesaas debutantpris for romanen ‘biopsi’. Med sin knappe, språksikre 
prosa undersøker Ramslie sitt eget vev i forsøket på å finne ut hvilke spor faren etterlot. Romanen bygges opp 
av tekstfragmenter, aforismer, brokker av handlingsforløp som alle peker mot et felles tvetydig siktemål:  
å stille til skue kjærligheten han føler for, og anklagen han bærer til sin far. I teksten finner vi spredte 
spor av omsorgssvikt, ensomhet, frykt og bitterhet. Sporene skrives over, dekkes til og flettes inn i 
herdende utsagn. Foreldrenes samlivsbrudd, farens tiltagende rusavhengighet og hovedpersonens 
gjentatte sosiale nederlagserfaringer danner aksene i romanen. Stilt alene forsøker han etter beste 
evne å manøvrere seg gjennom dette konfliktfylte landskapet. Med vekslende hell. Ramslie makter 
på en imponerende måte å ordgi den utsattes skjørhet i et robust språk. Med språkets kreative kraft 
holder han stand mot verdens ubarmhjertige virkelighet. Men først ved farens bortgang forsones han 
med sin vanskelige og krevende barndom: ”Er ikke lei meg lenger. Er glad jeg kjente ham. Jeg har endelig 
skjønt han hele tiden har forsøkt å lære meg noe. Feilslått, men ikke helt feilslått tross alt. Han ga meg 
bare ikke alltid tid til å lytte.” 
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Steinunn SigurdArdottir  Hjertets sted  Cappelen, 1997

I romanen som ble nominert til Nordisk råds Litteraturpris i 1996 følger vi Harpa Eir og hennes dat-
ter Edda på reise tvers over Island og bort fra Eddas rushverdag i Reykjavik. Under reisen er vi med 
Harpa tilbake i egen barndom og oppvekst, i en reflekterende jakt etter forklaringer på datterens ru-
savhengighet. Hennes anstrengte og uavklarte forhold til sin avdøde mor preger utformingen av hennes 
egen morsrolle. Har moren skylden for hennes avmakt? ”Skikkelige mødre beskytter døtrene sine mot 
å bli gravide når de er femten år. Mødre som er luddere innerst inne ved beinet gjør også døtrene svake.” 
Har hun ennå ikke sluttet å beskylde andre for sine egne begredeligheter? Skissene av en altfor ung 
mor med manglende trygghet fra sine omgivelser til å makte den ansvarsfulle børen av et barn tegnes 
gradvis opp. Harpas modne forsøk på å gi Edda den faste grunnen hun i sin ungdom ikke kunne 
være eller som hun som hun selv ikke fikk, utfordres og avvises av Edda. Bebreidelsen for morens 
fraværende nærvær gir Edda kraft til å motsette seg morens kjærlighet. Sigurdardottir forteller en sår 
og vakker historie om hvordan vi innhentes av våre egne og våre forfedres handlinger, og om hvor 
vanskelige det er å rette opp og bryte ut av det mønster som er lagt for oss.  

cArL Frode tiLLer  Skråninga  Aschehoug, 2001

I Carl Frode Tillers debutroman ‘skråninga’ skriver hovedpersonen seg gjennom sin egen oppvekst 
og livshistorie som en del av den behandlingen han er underlagt. Skylden nagles med skriften i jakt 
på forklaringer om hva og hvor det var det skar seg. Det blir tegnet et intenst bilde av en familie som 
ikke lenger makter å holde hverdagen oppe, der den enkelte trekker seg tilbake og inn i seg selv, og 
hvor de søker sitt samhold i gjensidig krenkelse og nedlatenhet. Foreldrenes avmakt og hat for seg 
selv, for hverandre og for sine livsomgivelser, drukner sønnens famlende og usikre omsorgskrav. Den 
skjøre gutten holdes nede og støtes ut både i hjemmet og på sine andre sosiale arenaer, og er slik sett 
en refleksjon av foreldrenes fornedrelse og voksende nederlag. Nedhakket makter han aldri riktig å 
reise seg, og selv om det i faser av livet går bedre, er usikkerheten og følelsen av utilstrekkelighet 
alltid tilstede i hverdagen. En usikkerhet og utilstrekkelighet som gjemmes bort i egen rus og som 
kompenseres for i destruktive fellesskap. Carl Frode Tiller gir et kraftfullt og ubehagelig portrett av en 
sviktet barndom, der virkningene av foreldrenes resignasjon utfolder seg gjennom store deler av 
sønnens liv.

nicK mcdoneLL  12  Dinamo, 2003

Tittelen på Nick McDonells roman refererer til det narkotiske stoffet twelve, et fiksjonert motedop i 
historiens midtakse. Boken skildrer et urbant og velstående oppvekstmiljø preget av lek og rus, der 
karakterenes foreldre kun er tilstedeværende gjennom sin økonomiske velstand. Bekymringene er 
like fraværende for bokens skikkelser som visjonene er det. Deres lettbente omgang med livet gjør 
dem ute av stand til å fatte konsekvensene av stadig mer destabiliserte liv. McDonell bretter ut 
en livsverden der mangelen på rettledende og stabiliserende voksenpersoner tydeligere og tydeligere 
fremstår nettopp som en mangel, og ikke som den frihet hovedpersonene mener å oppleve og å 
forvalte. Meningsvakuumet som oppstår i foreldrenes fravær skaper en tilværelse på tomgang der 
eneste drivkraft er rus, vold og fest. Inntil overflaten brytes og det hele kollapser. McDonell skildrer et 
savn som ikke ordgis i et oppvekstmiljø der sårheten skjules bak en arvet fasade av velstand, suksess, 
lykke og muligheter. 
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gro dAHLe og SVein nyHuS  Sinna mann  Cappelen, 2003

I Gro Dahles tekst forsøker Boj etter beste evne å gi mening til pappas fremtoning og ulike væremåter, 
men språket strekker ikke riktig til. Verken Bojs eget språk, eller morens tilslørende og formildende 
forklaringer gir den meningen og den roen Boj søker. Teksten dirrer av skjørhet. Hvordan skal Boj sno 
seg rundt pappa, passe nære, men med tilstrekkelig avstand? Slik som mamma gjør det? Kjærligheten 
og frykten skyver hverandre frem gjennom boken. Ubehaget lurer overalt i teksten. Gro Dahle og Sven 
Nyhus gir et brutalt men poetisk innblikk i de forstyrrende relasjonene i Bojs familie. Farens never 
truer selv leseren av teksten, men det er kun moren de når. Gjemt bak pusten, langt inne i magen 
holder Boj den uforståelige verden ute. Han vil fortrenge, men vet samtidig at det kun er ham som kan 
redde hans egen mamma, og seg selv. Et alt for stort ansvar for en særs liten Boj. Så alt forblir som 
det er og har vært inntil videre: Bojs pappa er Bojs pappa, også for Bojs mamma. For det er synd på 
Bojs pappaliten når sinna mann har forlatt huset. Pappaliten trenger trøst og Boj må holde fast i ham, 
for hvis ikke renner pappa bort i tårer. Dahle skriver rått, vondt og klokt både for barn og voksne om 
en families ulike smerter. 

PHiLiP rotH  Amerikansk Pastorale  Pax, 2005

”Og hva var det for noe galt med livet deres? Hva i all verden er mindre klandreverdig enn familien 
Levovs liv?” De to siste setningene i romanen ledsager leseren gjennom store deler av Roths 
‘amerikansk Pastorale’, men settes først på grep i det teksten ånder ut. Nå kan lesningen begynne! 
I teksten følger vi Seymore Levov i hans liv på vei til å realisere nok en amerikansk drøm i mulighetenes 
Amerika, et Amerika han etter eget sigende lever i på samme måte som han lever i sin egen hud. Rustet 
med slektens historie og troen på at livet kan foldes ut i kontrollerte og planlagte former, har Seymore 
regien over en sikker amerikansk suksesshistorie. Men hva er livet? I følge Seymores datter og nemesis, 
Meredith, er ”livet bare et kort tidsrom da man er i live.” I hvert fall om vi skal feste lit til hennes barndoms 
refleksjoner. Og nettopp i denne spenningen mellom livets korte hendelse og slektens og historiens 
kontinuitet, brytes fortellingen om far og datter. En datter som nekter å ta i mot verdiene hun har fått 
i arv fra sine foreldre og forfedre. En far som streber etter å løfte familien opp av det menneskelige 
kaos, skape rammer, orden og kontroll. En streben som blottstilles og løses opp av datterens forakt 
og farens ugjenkallelige kjærlighet. Seymore makter i sin selvbebreidelse aldri å komme på høyde 
med svaret om hva han gjorde feil, hvordan han sviktet i forhold til Meredith, hvorfor det hele 
gikk galt. Fastlåst i forestillingene fra sin egen drøm er han blind for historiens og meningens 
uunngåelige forandring. Romanen tar på en glitrende måte opp oppløsningen av en families mening-
sunivers og pulveriseringen av dens sammenhengskraft i møtet med en datters frafall.   

cAtHrine KnudSen  Mulighetene  Damm, 2005

”Jeg falt og falt inni meg selv, nedover, nedover, og kroppen snudde seg langsomt i det ville fallet. Slik 
skulle jeg falle.” Med Aksel Sandemoses ord varsles leseren av Cathrine Knudsens debutroman  
‘mulighetene’ om hva teksten kommer til å bringe. Romanens to vekslende fortellerstemmer, søsknene 
Mona og Rune, innhentes i sine respektive anstrengelser etter å etablere selvstendige voksne identiteter 
av deres fars selvoppløsende eksistens. Søsknenes forsøk på å løsrive seg fra familiens forventninger 
blir vendt til en ny tilknytning til deres felles utgangspunkt. Sammen forsøker de å ta ansvar for å 
i vareta og verne om sin stadig mer alkoholiserte far, en far som vrir seg ut av og unna deres usikre 
forsøk. Boken forteller historien om en far i forfall og på vei ut av samfunnet og om barnas vandring 
gjennom sporene dette forfallet etterlater, en fortvilet vandring for å innhente sin far og bringe sitt 
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opphav til liv. Knudsen gir et godt innblikk i rivningene som kan inntreffe når barna tvinges til å ta 
ansvar for foreldrenes liv før deres egne liv har begynt å sette seg. Fortellekarakterene rives mellom 
sammenheng og splittelse, og kommer aldri riktig på høyde med sine egne liv. Redsel og usikkerhet 
avløses av fortvilelse og forbannelse. Hvordan håndterer man et ansvar man ikke føler seg moden til 
å ta, men er forpliktet til av kjærlighet og blod? 

mAritA FoSSum  Å drepe en drage  Oktober, 2005

I Marita Fossums roman ‘å drepe en drage’ følger vi Elsa Hammers forsøk på å gripe bortgangen til 
hennes narkomane sønn og hennes fortvilede forsøk på å få grep om seg selv etter bortgangen. 
Smerten av åtte års intense bekymringer over sønnens utsatte væren vaker gjennom hele teksten uten å 
tematiseres eksplisitt. Etter forløsningen finner Elsa seg innlagt på en psykiatrisk institusjon, brutt ut 
av hverdagens sikrende rammer, men smerten motsetter seg medisinens virkning. I sine refleksjoner 
søker hun ikke etter forklaringer på hva det var som gikk galt, etter forklaringer på hvorfor sønnen 
endte opp med en hverdag preget av rus, men snarere etter forankringspunkter for sin forsonende 
kjærlighet til den mest tilstedeværende i hennes ensomhet. I store deler av teksten har hun ennå ikke 
greid å knytte seg til det faktum at sønnen har gått bort, selv om Elsa synes å være forberedt på dette 
uunngåelige vilkåret i en rustilværelse. Først når det uunngåelige inntreffer innser hun at hun aldri 
har hatt grep om tilværelsen, aldri virkelig har hatt det bra. Følelsen av kontroll og beherskelse 
blottstilles som savn og ensomhet. I sin tilslørte lukkethet har hun holdt all spontanitet og glede i eget 
liv nede. Bare sorgen muliggjør gleden.

ÅSA Linderborg  Meg eier ingen  Versal, 2008

Med ‘meg eier ingen’ legger Åsa Linderborg frem en gripende skildring av sin egen oppvekst 
med sin alkoholiserte far. Boken er ikke et anklageskrift, men snarere en kjærlighetserklæring til en 
forfallende far som gjorde det han kunne for å være nettopp far under livets skiftende omstendigheter. 
I tilbakeblikk sier hun: ”Min barndom var absolutt annerledes, men det var ikke bare hans skyld. Jeg 
ville uansett ikke ha byttet den med noen andre. Hvordan skulle jeg klare å fortelle ham det uten at det 
hørtes ut som jeg prøvde å overbevise meg selv?” Forlat av moren, men med nære slektninger som 
livbøye, skildrer Åsa en grenseløs ensomhet. Ikke egen ensomhet, men ensomheten til en far som 
aldri makter å fylle tomrommet etter en frareist ektefelle. I sin utilstrekkelighet strekker han seg til 
bristepunktet for å holde tilværelsen oppe for sin kjære datter. Han gjør alt han kan for å fremstå som 
en sikker og fast ramme for datteren i deres nye hverdag. Men det er kun fordi Åsa er inneforstått 
med farens sårbarhet at deres gjensidige anstrengelser fører frem. Hun tar selv ansvaret der faren feiler, 
gjennom å tilpasse og innpasse farens feilskjær i en verden hun er komfortabel med. Den gjensidige 
omsorgen mellom to forlatte mennesker gjengis med varme, vid, sinne og sårhet i Åsa Lindeborgs 
strålende debutroman.
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Per oLoV enquiSt  Et annet liv  Gyldendal, 2009

”Når alt gikk så bra, hvordan kunne det da gå så galt?” Spørsmålet runger gjennom Per Olov Enquists 
selvbiografiske roman ‘et annet liv’. Den tvangsinnlagte forfatterens selvmedlidende blikk vendes 
i bokens åpning mot barndom og oppvekst og gjenvinner sin kraft og livslyst etter 18 mørke år med 
alkohol. Sokkelesten på rømmen i den islandske snøen, vekkes kreativiteten som en gang brakte 
ham ut av den pietistiske svenske landsbygden, inn i alkoholen og ut igjen. Pass på så du ikke havner 
ut i spriten som din far! Slik lyder den syndfrie barndommens mantra, nærmest med en pågående 
visshet om forfatterens uunngåelige skjebne. Den farløse oppveksten formes av en streng pietistisk 
mor, der selvransakelse og bekjennelser skal berede grunnen for syndenes forlatelse. Men hvilke 
synder? Ledsaget av sin døde far ”Velgjøreren”, holder Per Olov tvangssyndene på en armlengdes 
avstand og blikket vendt mot mulighetene bortenfor det fastlagte livsløpet. Idrett og skrivekraft fører 
forfatteren i kontakt med en større samfunnssammenheng enn den som er bestemt for ham på den 
svenske landsbygden. Men kraften i dette bruddet er samtidig kimen til hans fremtidige oppfyllelse av 
barndommens verste profetier: veien ut i alkoholen. Godt plassert som en av det svenske samfunnets 
kulturdirigenter ser han sin egen nærværende utilstrekkelighet som far viet til alkoholen. Eller rettere 
sagt: ser senere tilbake på sin utilstrekkelighet. For i øyeblikket går han opp i sin egen fortvilelse og 
selvmedlidende maktesløshet i jakten på å rettferdiggjøre sin kreative eksistens. Nå finnes det ingen 
plass for de rundt ham og de han har forlatt i denne lindringsprosessen. Per Olov Enquists mesterlige 
bekjennelsesskrift inneholder gode og sterke refleksjoner om ulike fasetter av foreldrerollen. Opplevelsen 
av hvordan fravær og nærvær preger og er pregende for både barn og voksne skildres i ulike livsfaser. 
Han stiller spørsmål ved, og setter gode ord på, hva fravær og nærvær er og kan innebære, og gir et 
godt bilde av alkoholens omgivelser. 

 
KArL oVe KnAuSgÅrd  Min kamp (bind 1)  Oktober, 2009

Få norske romanforfattere har opplevd å få sine bøker så gjennomdissekert i den norske offentligheten 
som Karl Ove Knausgård fikk med de første bindene i monsterverket ‘min kamp’. I den biografiske 
fiksjonen over forfatterens eget liv stilles mennesker i Knausgårds nære og mer perifere omgivelser 
frem til spott og skue, til harme og begeistring fra hans litterære publikum. Forfatterens egen far skildres 
med en avstand og kynisme som foregriper hans død. Spenningen i relasjonen mellom far og sønn 
gjennomsyrer teksten, men holdes kontrollert på avstand gjennom Knausgårds kreative mestrings-
strategier, det er han som holder i pennen. Men tidvis bryter faren gjennom tekstlagene. Det er tydelig 
at han har preget og fortsatt preger sønnen langt mer enn det forfatteren synes villig til å innrømme. 
Knausgård føler ubehaget ved å kjenne seg selv igjen i det han avskyr og som han vil frigjøre seg fra 
og fortrenge. Lærerfarens strenge og kuende forventninger har fortsatt grepet om ham, selv når faren 
har vært fysisk fraværende i lang tid og lenge etter at alkoholen har tatt grep om faren selv. Det er 
fortsatt faren han skal tekkes og vinne anerkjennelse hos, også når handlingene og de verbale utfallene 
retter seg direkte mot faren, i kampen for å gjøre opp den urett forfatteren er påført. 
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Andre relevante titler

I den utvidede listen av relevante bøker for “Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid” er det ikke alle bøkene som 
eksplisitt tematiserer rus, men felles for dem alle er at de belyser foreldrerollen på ulike vis, sett i forhold 
til utsatte eksistenser. God lesning!
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