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INDHOLD

Indledning

Siden 1970’erne har spørgsmål om faderskab og fædres involvering i deres 
børns liv fået stigende opmærksomhed inden for social- og samfunds-
videnskaberne. Der har været fokuseret på, hvad faderskabet betød for 
forskellige grupper af mænd, hvordan fædre udøvede omsorg for deres 
børn, og hvad tilstedeværelsen af fædre betød for børns velbefindende og 
generelle trivsel (Lorentzen 2012; Holter 2003; Anderson et al. 2002). Ud 
over at der bliver forsket mere i fædre, er det også muligt at konstatere, 
at faderskabet i praksis er i hastig samfundsmæssig forandring, og at 
den kulturelle dagsorden for mænd og fædre ændrer sig markant. Hvor 
faderskabet tidligere i større udstrækning var orienteret imod forsørgelse, 
opdragelse og disciplin, er en tæt og kærlig relation mellem far og barn nu 
blevet en mere selvfølgelig kvalitet i faderskabet, og mange mænd beskri-
ver, at de oplever følelser ved faderskabet, som de aldrig har oplevet før, 
og at de er overraskede over intensiteten af faderskabet (Reinicke 2012). 
Disse nye maskulinitetsidealer om det nærværende og omsorgsfulde 
faderskab er dog ikke som identitetsprojekt slået igennem med samme 
styrke hos alle mænd. Selvom der er sket store positive forandringer på 
området, bør man nemlig ikke kun have de idylliske forestillinger for øje. 
Der er i særdeleshed én gruppe, som vi sjældent hører noget om eller fra, 
og for hvilken det at blive far ofte er en uhåndterbar og overvældende 
størrelse, og som derfor stadigvæk er relativt fraværende i deres børns 
liv, nemlig de unge fædre.
 Hvert år bliver ca. 200 mænd under 20 år og 3.000 mænd under 25 år 
far i Danmark. Nogle af disse unge fædre er ikke kun fraværende i deres 
børns liv, deres stemmer er også fraværende i forskningen. Der er nemlig 
i en dansk sammenhæng ikke forsket i eller foretaget kortlægning af unge 
fædres livsvilkår, og der findes ikke analyser af unge fædres oplevelser 
med at blive fædre og de udfordringer, de står over for. Konsekvensen af 




