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– Mange har e
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Trodde du at foreldrene dine ikke hadde et
favorittbarn? Tro om igjen.
I en undersøkelse
som InFact har
gjennomført for VG
svarer 14 prosent
av flerbarnsmødre-
ne at de har et fa-
vorittbarn; altså ett
barn i ungeflokken
som de liker bedre
enn de andre. Nes-
ten 12 prosent av
flerbarnsfedrene
svarer det samme.

Og nesten hver
tredje i undersøkel-
sen svarer at de selv har opp-
levd favorisering av barn inn-
ad i familien.

Lite forskning
Frode Thuen, familieterapeut
og professor i psykologi ved
Høgskolen i Bergen, mener at
det er vanligere enn man skul-
le tro:

– Jeg tror mange har et fa-
vorittbarn, men at få vil inn-
rømme det, sier han. Psykolo-
gen har inntrykk av at det
ikke er gjort mye forskning
på dette tabubelagte området.

Og VGs undersøkelse gir
Thuen langt på vei rett; hele
én av fire tror det er vanlig at
foreldre har et favorittbarn.

Thuen peker på at man har
gode og dårlige relasjoner i
flere sammenhenger; noen
venner, kolleger og slektnin-
ger liker vi bare bedre enn
andre.

– Det er underlig om man
ikke kjenner på det i forhold
til barna også, men den over-
ordnede innstillingen er at
man skal behandle barna likt,
understreker han.

Og skulle man kjenne på sli-
ke følelser, bør man passe på
at de ikke kommer til uttrykk
gjennom oppmerksomhet og
gaver.

– Det er mye lettere å jus-
tere slike ting hvis man iden-
tifiserer det hos seg selv, me-
ner Thuen.

Fenomenet vekker interes-
se også internasjonalt; tidlige-
re denne måneden hadde
anerkjente Time magazine
oppslag om nettopp favoritt-
barn.

Har ulike behov
Kvinner som favoriserer, har
mye dårligere samvittighet

enn pappaene. Hele 28 prosent
av mødrene i VGs undersøkel-
se svarer at det påvirker sam-
vittigheten, mens bare 10,5
prosent av mennene er påvir-
ket.

Kirsten Hofgaard Lycke,
professor ved pedagogisk
forskningsinstitutt ved Uni-
versitetet i Oslo, mener at en
viss forskjellsbehandling er
bra:

– Barn er forskjellige og har
forskjellige behov, alt etter al-
der, kjønn og personlighet.
Dersom alle ble behandlet likt
er ikke det nødvendigvis det
beste, heller, understreker
hun.

– Det er mye i samspillet
mellom barn og foreldre som
gjør at den ene blir favorisert.
Problemet kommer når for-
skjellsbehandlingen oppleves
som urimelig og urettferdig.

Men slett ikke alle tror at
foreldre favoriserer.

– De har favorittegenskaper
hos barna, men ikke favoritt-
barn. Så dumme tror jeg ikke
foreldre er, sier Anne Inger
Helmen Borge, professor i
psykologi ved Universitetet i
Oslo.

Mange favoriserer ett av
barna sine uten å være klar
over det, mener Stein Erik 
Ulvund, professor i pedago-
gikk ved Universitetet i Oslo

– Dette er normalt ikke noe
foreldre gjør for å være onde.
Det handler ikke om hva for-
eldre bevisst har gjort, men
hvordan barna opplever det.
Ta det alvorlig dersom ett av
barna dine kaller det andre
for gullungen over tid. Lytt til
barna, det er de som definerer
hva som er en gullunge og
ikke. Den beste måten å fore-
bygge favorisering på er 
å bruke ørene, sier han.

Men i ny 
undersøkelse

er det få som
innrømmer det

– ALLTID VÆRT «BJAR
NAMSOS (VG) Småbrødrene
er ikke i tvil: Bjarne Brøndbo
var – og er – foreldrenes 
gullunge.
Gjennom det folkekjære bandet
DDE er du garantert blitt kjent med
familien Brøndbo fra Namsos.
Bjarne (47) er vokalist, mens bro-
ren Eskil (41) er trommeslager.

Lillebror Thomas (37) er musiker
på egen hånd og har blant annet
opptrådt i Melodi Grand Prix.

Brødrene vokste opp sammen
i Namsos og kjenner seg helt og
delvis igjen i forskernes påstan-
der om at alle foreldre har en gull-
unge i barneflokken. Det synes i
alle fall Eskil og Thomas…

– Han har alltid vært «Bjarne-

gutten» for mor og far. Det er det
ingen tvil om. Bjarne er og var den
flinke favoritten deres, humrer
brødrene. Foreldrene Liva (71) og
Arne (73) vil ikke umiddelbart gå
god for påstanden.

– Jeg pleier å si at vi har opp-
dratt tre egoister. Men Bjarne er
storebror og da var det kanskje na-
turlig at de andre så opp til ham.

FAMILIEN I 1985: Bak til venstre står «gullungen» i familien, Bjarne. – Bildet er tatt på konfirmasjonen min,
sier Eskil. I midten står lillebror Thomas, foran sitter far Arne og mor Liva. Foto: MARTIN HÅGENSEN

MANGE TYPER FAVORITTBARN
Hvem blir mammas eller pappas
favoritt? Det er litt som helgarde-
ring i fotball. De kommer i mange
varianter.

I dyreverdenen vil mor og far fa-
vorisere det største og sunneste
avkommet – og dette gjelder ifølge
Time magazine også til en viss
grad for mennesker. Årsaken skal
angivelig være at man på den må-
ten sikrer at genene reproduseres
– at det kommer flere generasjo-
ner.

Den eldste favoriseres ofte rett
og slett fordi han eller hun er førs-
tefødt. I Norge, som det eneste lan-
det i Europa sammen med Island,
gjøres denne favoriseringen også
juridisk gjennom odelsloven hvor
det eldste barnet har førsteretten til
å overta gården.

Men også det yngste barnet eller
attpåklatten kan bli sine foreldres
favoritt rett og slett fordi han eller

hun er sistemann. Disse yngste i
søskenflokken er ofte avvæpnen-
de og sjarmerende for å få lov til å
være med på leken med de store.

Syke og sårbare barn, som tren-
ger ekstra støtte i oppveksten, kan
også oppleve å bli favorittbarn fordi
foreldrene føler at de må trå til litt
ekstra for å hjelpe dem fram i livet.

Vakre barn kan få fordeler og
mer oppmerksomhet på grunn av
et tiltalende ytre og det er heller
ikke negativt å være intelligent.

Foreldre velger seg ofte – gjerne
ubevisst – favoritter på tvers av
kjønn. Hvem har vel ikke hørt om
pappajente? Ifølge en studie i bla-
det Human Nature i 2003 var
mammas favoritt ofte den første-
fødte sønnen mens pappa fore-
trakk den yngste datteren.

Kort oppsummert: det er håp for
de fleste.

Kilde: Time magazine


