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Resumé af vidensnotatets centrale pointer
•

Fars tidlige omsorg er vigtig: Fars involvering kan nedsætte risikoen for lav fødselsvægt, tidlig fødsel
og kan påvirke amning og ammelængde samt længden af børns søvn. Fars omsorg er vigtig gennem hele
barndommen og understøtter børns udvikling og uddannelseschancer og beskytter mod mistrivsel.

•

Fædre og børn har brug for tid sammen: Fædre bruger fortsat mere tid på deres børn, men de fleste
børn har stadig mindst tid med far, der tager kortere barsel end mor og tilbringer mindre tid med børn
efter en skilsmisse. Forandringer er på vej - et nyt EU-direktiv vil sikre øremærket barsel til fædre, og
stadig flere børn lever i deleordninger efter en skilsmisse.

•

Fagprofessionelle underkender far: I sundhedssystemet betragtes far stadig som en mindre vigtig
omsorgsperson end mor, og fædre ser ud til at tage denne forståelse til sig, hvilket er med til at fastholde
en generel underkendelse af far som omsorgsperson.

•

Fædre i socialt udsatte positioner: Nye amerikanske indsatser betoner faderskabet i empowerment af
mænd i udsatte positioner. Forskningen bag viser, at kvaliteten af far barn-relationen er vigtigere for børn
end mængden af tid og penge, som ikke-samboende fædre bruger på deres børn.

•

Fædre med psykisk mistrivsel: Ny forskning bekræfter, at forældres depression i forbindelse med en
fødsel kan skade børns trivsel. Nu viser studier, at flere fædre får depression, hvis moren også er
depressiv. Ny dansk forskning anbefaler nu opsporing af depression allerede i graviditeten.

•

Unge fædre: Ud over at kæmpe med ustabile indkomst-, bolig- og parforhold møder unge fædre også
fordomme knyttet til ungt faderskab. Mens unge mødre generelt ses som retmæssige modtagere af hjælp,
udsættes unge fædre for ”dobbelt eksklusion”, idet de både er unge forældre og mænd.

•

Fædre med etnisk minoritetsbaggrund: I Sverige bruger omkring 60% af fædre med etnisk
minoritetsbaggrund deres ret til øremærket fædrebarsel. Øremærket barsel, der kan bruges fleksibelt i
Sverige, ser ud til at understøtte, at relativt mange etniske minoritetsfædre nu tager barsel.

•

Queer-fædre: Fædre, der danner par med mænd, mødes af fordomme både om deres seksualitet og
forældreevne. I modsætning til lesbiske mødre rammes queer-fædre af dobbelt stigmatisering, fordi de er
mænd og ikke-heteroseksuelle. Forskning viser, at børn trives lige så godt med to fædre som i andre
familier, og at queer-fædre kan videregive resiliens til deres børn.

•

Gode råd til udvikling af fædreindsatser: Studier af fædreindsatser varierer i design og formål, hvilket
gør det svært at måle effekt. Alt tyder dog på, at fædreindsatser kan styrke far-barn-relationer og fædres
trivsel. Dette vidensnotat bringer forskningsbaserede råd til udvikling af fædreindsatser.

•

Inddragelse af begge forældre styrker børns trivsel: Tilbud, der involverer begge forældre, ser i højere
grad ud til at styrke børns trivsel end tilbud til den ene forælder. Dette vidensnotat bringer et eksempel på
et fædrerettet tilbud, der inddrager moren. Dette tilbud er udviklet af forskere, der også driver det
praktiske arbejde med fædregrupper ud fra et systemisk familieperspektiv.
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Baggrund
”Der går en myte om, at man skal bruge 10.000 timer for at blive rigtig god til noget. De største sportsstjerner
har trænet i tusindvis af timer for at nå til tops i deres sport […] I går kom jeg til at sidde og regne lidt på det.
Hvis vi fraregner søvn, arbejde, tid i vuggestue og en ekstrapost til diverse, så har jeg i hvert fald været far i
10.000 timer. Derfor burde jeg vel være god til det nu. Jeg er klar til at udråbe forældresporten som den sværeste
sport, der findes […] Nu er forælder selvfølgelig ikke en olympisk disciplin, men hvis det var, ville jeg helt klart
sidde klinet til skærmen. Måske endda stille op. Det er som om, at hver gang, jeg lærer noget nyt i
forældresporten, så dukker der nye regler og discipliner op. I starten handlede det meget om mad, søvn og
afføring - og det var udfordrende nok, men det gik. Så kom der pludselig bevægelse på barnet, og så skulle jeg til
at følge med rundt. Nu er der så kommet sprog og holdninger, og det gør det kun endnu mere udfordrende. Mest
af alt er det sjovt, men jeg bliver virkelig også presset til det yderste ind imellem […] Det sætter min ro på stor
prøve, når jeg skal sætte mig på hug og forklare et skrigende barn: Jeg forstår godt, at du gerne vil tegne med
tusch på komfuret, men det må du ikke. Jeg siger ikke, jeg kan løse bandekonflikten. Jeg siger bare, at mine
mægler-evner virkelig bliver udvidet. Nødløsningen kan i yderste tilfælde være en brikjuice og popcorn. Det er jeg
i tvivl om ville virke hos Loyal to Familia. Men hvis nogen vil prøve, er rådet gratis”.
Thomas Skov, programleder hos DR og far1

Thomas Skov sammenligner forældreskabet med at navigere i et spil uden faste regler. Nogle fædre finder
det lettere end andre – og her kan en lang række forhold også spille ind, såsom fars relation til mor, fars
relation til egne forældre, fars psykiske trivsel, livssituation og netværk. Det gavner børns trivsel at opbygge
nære relationer til både mor og far, og derfor har fars rolle som omsorgsperson i børns liv fået støt voksende
opmærksomhed gennem det seneste årti.
I 2016 udviklede Socialt Udviklingscenter SUS projektet ”Til Gavn For Barnet”. Samarbejdspartnerne i
dette projekt var Frederiksberg, Thisted, Ringsted og Lyngby-Taarbæk Kommune, den frivillighedsbaserede
organisation HomeStart og Center for Børneliv. Projektet skulle igangsætte udvikling af nye tidlige indsatser,
der udmærkede sig ved at styrke fædres engagement og involvering i den tidlige børneomsorg.
Projekterfaringerne viste, at nogle fædre trives godt med at tjekke ind og ud af uforpligtende tilbud såsom
Fars Legestue2, mens andre efterlyser mere støtte i faderskabet og i tilbuddet.
På den baggrund udviklede samarbejdspartnerne projekt ”Fædre på Forkant”. Her afprøver Frederiksberg,
Thisted og Ringsted Kommune justerede tilbud målrettet fædre med et større behov for støtte. Det kan være
fædre i situationer, der er psykisk eller socialt udfordrende, fædre, der ikke bor fast sammen med deres børn,
eller fædre, som på anden vis oplever udfordringer i rollen som far – og de har ofte komplicerede relationer
til deres egne forældre med i bagagen3.

1

https://www.thomasskov.dk/blog/2017/11/26/10-000-timer-far
Fædre og småbørns tumleleg og styrkelse af motorik samt muligheden for at stille spørgsmål til en sundhedsplejerske,
der er tilstede.
3
Vidensnotatet er udviklet til målgrupperne i samarbejdskommunernes tilbud til fædre. Forskning om følgende
problematikker er derfor enten udeladt eller langt fra udtømmende: svært psykisk syge fædre, fædre med
misbrugsproblemer, fængslede fædre, fædre med voldelig adfærd samt fædre der har begået seksuelle overgreb. Ved
særlig interesse for disse problematikker henvises til NUBU – Nationalt Videnscenter for Udsatte Børn og Unge.
2
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Viden til brug i praksis
Center for Børneliv er en organisation, som er skabt af praksis og sat i verden for at samle forskning om børn
og familier. Centret formidler denne viden i en form og et sprog, som gør det enkelt for fagprofessionelle at
bruge den nye viden. Centerets rolle har i begge projekter været at samle og skabe overblik over vestlig
forskning om fædre.

Nye vidensbehov
Center for Børnelivs arbejde er altid styret af behov for ny viden ude i praksis. Under udviklingen af det
indledende projekt ”Til Gavn For Barnet” ønskede projektholdene4 ny kvalificeret viden om fædre i bred
forstand: Hvad er moderne fædres syn på egen maskulinitet og faderrolle? Hvad betyder fædres omsorg for
børns udvikling? Hvordan oplever fædre mødet med sundhedsvæsenet? Og – ikke mindst – hvilke forhold
kan udfordre far-barn-relationer? På den baggrund udviklede Center for Børneliv det første vidensnotat
”Sårbare far-barn-relationer”, som formidlede forskningsbaserede svar på fagpersoners konkrete
spørgsmål5.
Under det opfølgende projekt ”Fædre På Forkant” var projektkommunerne allerede i fuld gang med de nye
fædregruppetilbud, da vi undersøgte deres behov for ny viden. Denne gang handlede spørgsmålene derfor i
højere grad om udvikling og facilitering af grupper til fædre.
Nye spørgsmål fra praksis
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvordan vækker vi bedst fædres interesse for at deltage i grupperne?
Skal fædre deltage sammen med deres børn eller uden?
Skal grupperne faciliteres af en mandlig fagperson?
Hvordan balanceres indholdet i gruppen bedst muligt mellem aktiviteter og oplysning?
Hvad er den rette balance mellem styring og improvisation eller deltagerstyring i gruppen?
Hvordan involveres fædre optimalt i børns liv, når forældrene er skilt?
Hvad betyder familiens netværk, og hvordan inddrages det i gruppesammenhæng?
Hvad viser den nyeste relationsforskning?
Hvordan kan en fædregruppe fortsat eksistere som netværk efter et afsluttet gruppeforløb?

Disse spørgsmål har fungeret som pejlemærker i Center for Børnelivs arbejde med dette vidensnotat.
Rapporten afsluttes med en række anbefalinger, der sammenfatter pointer fra forskningslitteraturen for at
bringe svar på de ni ovenstående spørgsmål.

4
5

Fagpersonerne i disse projektgrupper har pædagogisk, psykologisk/terapeutisk eller sundhedsplejebaggrund.
Storm 2016.
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Kort om litteratursøgningen bag vidensnotatet
Forskernes interesse for fædre er steget markant over de sidste 10 år, som nedenstående graf6 illustrerer:

Vækst i fædreforskning 2008-2018
- antal studier per år, der omhandler fædre
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Den støt voksende mængde forskning om fædre har gjort det nødvendigt at opstille kriterier for, hvilke
studier denne undersøgelse skulle bygge på for at formidle det mest præcise billede af fædre og deres
betydning for børn anno 2019. Vi har valgt at inddrage to typer studier: For det første metastudier og
systematiske forskningsreviews7, der konkluderer på tværs af en række undersøgelser af samme fænomen, og
for det andet undersøgelser med det fællestræk, at de alle indledes af en grundig gennemgang af den
eksisterende forskning på området. Denne fremgangsmåde skal sikre en høj kvalitet af den viden, som
notatet formidler, og samtidig mindske risikoen for, at vigtige nye pointer overses i processen8. Under
gennemlæsning af omkring 1000 abstracts har vi udvalgt studier, der bestyrker eller nuancerer pointer fra det
første vidensnotat samt studier, der bidrager med ny viden om, hvad der motiverer fædre til at deltage i
gruppetilbud, hvordan de ønsker, at gruppen skal organiseres, og hvilket udbytte de ønsker at få med hjem.

6

De resultater, der indgår i denne måling, er fundet via søgning på “father*” i den tværfaglige og omfattende database
Scopus. Formålet er at illustrere en stigende international interesse for fædre blandt forskerne.
7
Metastudier sammenfatter og integrerer med statistiske metoder resultaterne fra flere uafhængige undersøgelser for
bedre at kunne udtale sig om effekten af det, der bliver undersøgt. Systematiske forskningsreviews er en struktureret
gennemgang af den eksisterende forskning på et felt og bruges til at skabe overblik over den viden, der allerede
eksisterer, samt udpege områder, hvor der fortsat mangler viden.
8
Søgningen er udført i databaserne Cinahl, PsychInfo, PsycARTICLES, ERIC, EconLit, Philosophers Index, Political
Science Complete, SocINDEX, Scopus og Google Scholar. Søgeord: “pater” OR “father” AND “review of literature”.
Søgeperiode: Januar 2016 til december 2018.
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Nyt ordvalg: Fra sårbarhed til udfordringer
Forrige vidensnotat rettede fokus mod forhold, der kan gøre far-barn-relationer sårbare. Dette ordvalg kan
indebære begrebsforvirring, da der knytter sig forskellige forståelser til sårbarhedsbegrebet. Ifølge den
danske lektor i sygepleje, Mette Strømfeldt Lind, kan sårbarhed forstås på flere måder – enten som en
oplevet tilstand, der har rod i menneskets indre følelsesliv, eller som en situation afgjort af ydre forhold
såsom indkomst og uddannelse. En tredje måde at anskue sårbarhed på er, at sårbarhed på én og samme tid
afhænger af forhold indeni og udenfor det enkelte menneske. I nogle sammenhænge fremstilles sårbarhed
som et problem, der skal løses, og i andre ses sårbarhed som et grundvilkår i menneskelivet. På den baggrund
har vi fundet det nødvendigt at formulere os med større præcision9.
Når sårbarhed refererer til ydre forhold, kan betegnelsen blive et stempel på personer, der ikke nødvendigvis
ser sig selv som sårbare. Strømfeldt Linds analyse minder os om, at sårbarhedsbegrebet kan virke
stigmatiserende på den betegnede. Vi kan ikke afvise, at det også kan opleves som et stigma, når vi i det
første vidensnotat om fædre retter fokus mod forhold, der kan gøre far-barn-relationer sårbare.
Derfor vælger vi i dette vidensnotat at formidle viden om forhold, der kan udfordre far-barn-relationer –
både selve den tidlige relationsdannelse og opretholdelsen af relationer over tid. Disse udfordringer kan have
deres udspring i den enkelte fars psykiske situation, i familien og dens miljø såvel som i det omgivende
samfund. De forhold, der udfordrer far-barn-relationer, kan ændre sig over tid i takt med udviklingen i
enkeltindividers eller familiers liv og miljø og i samfundet som kulturel og politisk ramme.
Foruden at fokusere på udfordringer fremhæver dette vidensnotat også forhold, der indebærer et potentiale
for at styrke far-barn-relationer.

9

Strømfeldt Lind 2012
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Læsevejledning
Dette vidensnotat er opdelt i fire dele. Opdelingen skal fremme brug af notatet som opslagsværk afhængigt af
den enkelte læsers specifikke behov for viden om fædre. Sammenhængende læsning af notatet udstyrer dog
læseren med et grundigt indblik i ny forskning om fædres betydning for børn, forhold der udfordrer far-barnrelationer, og viden om virksomme elementer i tilbud til fædre. Hvor det er relevant, opsummeres pointer fra
vidensnotatet fra 2016. Hvis du som læser ønsker mere uddybende indsigt i nogle af de temaer, ligger det
første vidensnotat tilgængeligt på Center for Børnelivs hjemmeside10. Efter opsummeringen af de tidligere
tematikker, uddybes den nyeste forskning om emnet. Vidensnotatet er struktureret på denne måde for at vise,
hvordan den nye forskning bygger videre på og nuancerer, hvad vi allerede ved, og hvor der er kommet helt
ny viden til, siden vidensnotatet blev udarbejdet i 2016.

Vidensnotatets fire dele:
1.
2.
3.
4.

Del: Fædres betydning for børn
Del: Forhold der kan udfordre far-barn-relationer
Del: Forskningsbaserede råd til udvikling af gruppetilbud til fædre
Del: Fædreindsatser, der husker mor, gavner børnene

Vidensnotatet afrundes af en række anbefalinger, der bringer svar på de ni nye spørgsmål fra praksis, som
findes i notatets indledende afsnit.

10

https://www.centerforboerneliv.dk/udgivelser/egne-rapporter
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DEL 1

FÆDRES BETYDNING FOR BØRN
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1.1 Nye fædre - ny maskulinitet

Centrale pointer fra forrige vidensnotat om fædre:
•
•
•
•
•

I 2016 brugte fædre i Danmark mere tid på deres børn end tidligere i historien, og det gjaldt i
særdeleshed i de nordiske lande
Ifølge moderne mænd fra alle sociale lag kan far sagtens både være maskulin og omsorgsperson
Fædre med længerevarende uddannelse bruger stadig mest tid på børneomsorg
Maskuline dyder som autonomi, styrke og forsørgeransvar gør sig fortsat gældende
Manderollen bærer præg af ambivalens, da mænd forventes at være følsomme og omsorgsfulde
derhjemme, men udvise styrke, dominans og større følelseskontrol på arbejdspladsen

Fædre bruger stadig mere tid på deres børn
Fædre i Danmark ser ud til at involvere sig mere i deres børn end nogensinde før: Nye danske tal viser, at
fædre gennemsnitligt brugte en time og et kvarter mere på deres børn i 2018 sammenlignet med tal fra 2001.
Det vil sige, at fædre nu dagligt bruger 2 timer og 1 kvarter på børneomsorg i gennemsnit, mens mødre
bruger 2 timer og 55 minutter. Her kan spores en lille udligning mellem kønnene, da fars tidsforbrug med
børn er steget mere end mors over de sidste årtier. Billedet er dog fortsat, at de længst uddannede fædre
bruger mere tid med deres børn end fædre uden uddannelse – faktisk dobbelt så meget. Samme tendens gør
sig gældende for mødre. Billedet er således, at børn tilbringer mindre tid med både far og mor, jo kortere
uddannelse forældrene har11.
Også på internationalt plan er vi vidner til en øget fædreinvolvering: Det fremgår af et internationalt
litteraturstudie, at fædre i dag er tre gange så engagerede i børneomsorg som for 50 år siden12.

11

Bonke & Eiler Wiese Christensen 2018. Forældres tidsforbrug på deres børn måles i undersøgelsen på såkaldt “aktive
omsorgsdage” – derfor trækker skilsmisse og mindre samvær med børn som følge af deleordninger ikke ned i
regnskabet.
12
Fabiano & Caserta 2018.
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1.2 Fars betydning for børns udvikling og trivsel

Centrale pointer fra forrige vidensnotat om fædre:
•
•
•
•
•
•

Fædres tidlige involvering i børneomsorg kan grundlægge en varig relation og styrke børns trivsel
Fædres positive involvering i børns liv styrker børnenes udvikling og muligheder for uddannelse13
Denne sammenhæng ses på tværs af sociale skel og uafhængigt af familiens etniske baggrund
Børn af omsorgsfulde fædre har bedre vilkår for at udvikle robusthed
Døtre af omsorgsfulde fædre bliver ofte ambitiøse, mens sønner selv bliver omsorgsfulde fædre
Relationen til far har betydning for børns trivsel – også når de ikke bor sammen med ham

Fars tidlige betydning for det lille barns amning, søvn og trivsel
Far har stor betydning for børns sundhed og trivsel – og det gælder helt fra starten af barnets liv. Det viser ny
forskning en række tegn på. For det første kædes fædreinvolvering sammen med en lavere risiko for lav
fødselsvægt, tidlig fødsel og spædbarnsdød14. For det andet har fædres tilstedeværelse og holdning til amning
betydning for, om mødre ammer deres børn, og hvor længe de ammer15. Mødre, der oplever tilfredshed med
farens deltagelse i børneomsorg og husarbejde, har tendens til at amme i flere måneder end andre mødre i
barnets første halve leveår16. Hos unge vordende forældre under 25 år er fars holdning helt afgørende for
amningen: Der er nemlig dobbelt så stor risiko for, at mor fravælger amning eller kun ammer i kort tid, hvis
den unge far ikke har ønsket graviditeten17. Også når det angår småbørns søvn, er far vigtig. Et nyt studie
viser nemlig, at fædres følelsesmæssige støtte af deres 2-3-årige børn har en positiv indflydelse på længden
af børnenes søvn18.
Vigtigheden af fars tidlige tilstedeværelse i børns liv bliver endnu mere tydelig, når far mangler. Ny
forskning viser en signifikant sammenhæng mellem børns udvikling af adfærdsforstyrrelser i 11-års-alderen
og farens fraflytning fra hjemmet før barnets 3,5 års alder. Statistiske undersøgelser viser, at børns risici for
at udvikle disse forstyrrelser fordobles, når far har forladt hjemmet tidligt i barnets liv, mens der ikke kan
spores nogen signifikant sammenhæng, når fraflytningen sker senere i barnets liv. Studiet tager højde for
forældrenes sociale baggrund, der ikke ser ud til at ændre på billedet19.

13

Fars involvering defineres her som støtte af børns læring og uddannelse, støtte af børns mentale trivsel, opdragelse
med henblik på at støtte børns sociale adfærd og andre former for støtte, herunder leg med barnet.
14
Lee et al 2018.
15
Al Namir et al 2017.
16
Tombeau Cost et al 2018
17
Wallenborn, Masho & Ratliff 2017.
18
Bernier et al 2016. Fædres omsorg målt med Montreal Father´s Involvement Questionnaire, som måler på
følelsesmæssig støtte, at åbne barnet ud mod verden, basal pleje, fysisk leg, ”Evocation“ (at mindes og tale om barnet
eller oplevelser med barnet, mens barnet er fraværende), disciplin og praktisk deltagelse i arbejdet i hjemmet.
19
Craig AG et al 2018.
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1.3 Hvad fremmer den helt tidlige tilknytning mellem fædre og børn?

Centrale pointer fra forrige vidensnotat om fædre:
•
•
•
•
•

Ifølge nutidens tilknytningsforskere er fædre og mødre på lige fod i stand til at støtte børns udvikling
af tryg tilknytning såvel som udforskning af verden
Mødre og fædre har dog fortsat tendens til at gentage traditionelle kønsroller, hvor mor står for den
kropslige børneomsorg, mens far oftere er den, der leger og tumler med børnene
Især fars sensitive20 udfordring af barnet under leg kan vise kvaliteten af far-barn-tilknytningen
Tilknytningsmønstre går i arv. Mange forældre gentager de mønstre, de selv er vokset op med
Fædres evne til at mentalisere – at reflektere over egen såvel som andres mentale tilstand – har
betydning for far-barn-relationernes kvalitet

Betydningen af fars tidlige kontakt med sit barn
Ny forskning viser, at fars hud-til-hud kontakt med sit nyfødte spædbarn styrker barnets trivsel på samme
måde, som når mor og spædbarn har hud-til-hud kontakt 21 – og så kan denne kontakt have indflydelse på
fars mentale trivsel efter fødslen. Hud-til-hud kontakt med spædbarnet mindsker nemlig stress og angst hos
fædre, der samtidig bliver mere engagerede og verbale i deres kommunikation med spædbarnet22.
Fars tidlige evne til at være mentalt nærværende har også betydning for fædres og børns chancer for at
opbygge stærke relationer – og her ser vi, at mor spiller en central rolle: For det første har fars forhold til mor
betydning for, hvor meget han engagerer sig i graviditet og fødsel23. For det andet viser forskning, at fædre er
bedre til at mentalisere i kontakten med deres etårige børn, når de trives i deres parforhold. Denne
sammenhæng mellem god trivsel i parforholdet og udvikling af tætte forælder-barn-relationer er mere udtalt
hos fædre end hos mødre24.
Der er således god ræson i at arbejde for at støtte tidlig involvering af fædre. Det øger nemlig
sandsynligheden for, at fædrene fortsat vil engagere sig i børnenes liv, også selv om der skulle opstå
konflikter i parforholdet25. Som udgangspunkt afspejler fars handlemønstre over for spædbarnet den omsorg,
han selv har mødt i barndommen. Nye studier kan bekræfte, at fars engagement under graviditet og fødsel tit
hænger sammen med kvaliteten af fædrenes tilknytning til egne forældre26. Et nyt svensk studie peger dog
også på, at forældres hjerner former sig efter deres adfærd, hvilket igen gør det ekstra vigtigt, at fædre
kommer tidligt på banen, når det gælder børneomsorg27.
20

Sensitivitet defineres her som fædres engagement, støttende involvering, varme og nærvær (Grossman et al 2008).
Spædbarnet har samme udbytte af hud-til-hud-kontakt med far som med mor: Bl.a. balancering af temperatur,
hjerterytme og iltning.
22
Shorey, Hog-Gu & Morelius 2016
23
Xue et al 2018
24
Cooke et al 2017
25
Wilson et al 2016.
26
Xue et al 2018.
27
Wells 2016.
21
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Fædre kan fortsat styrke børns udvikling og uddannelseschancer
Vidensnotatet fra 2016 viste, at fædre kan spille en vigtig rolle for børns uddannelseschancer, og denne
pointe går igen i ny forskning: Her ser vi, at fars højtlæsning kan styrke børns sproglige evner, og at fædres
involvering styrker børnenes socialisering, sprogudvikling og uddannelsesmuligheder28. Desuden finder en
litteraturgennemgang, at nærværende, engagerede og sensitive fædre er med til at ruste børn til skolelivet og
på længere sigt til tilværelsen som engagerede og ansvarsfulde samfundsborgere29. Et tredje studie
opsummerer, at børn med en tæt relation til deres far, er bedre stillet i forhold til at udvikle empati,
selvkontrol, selvtillid, sociale såvel som kognitive evner og venskaber. De oplever færre vanskeligheder i
skolen og har færre adfærdsproblemer end børn med mere distancerede forhold til deres far30.

Involverede fædre skærmer børn og unge mod mistrivsel
Nærværende og sensitive fædres involvering kan skærme børn mod mistrivsel. For det første ser det ud til, at
især fædres udfordrende leg gør en forskel, når det handler om at forebygge angst hos småbørn31. For det
andet kan tilstedeværelsen af en sensitiv og engageret far halvere børns risiko for at udvikle psykiske
lidelser, i familier hvor mor lider af kronisk depression32. For det tredje kan det forebygge depression og
styrke selvværdet hos skole- og teenagepiger, når fædre – såvel som mødre – støtter pigernes udvikling af
selvstændighed i barndommen33. Når det gælder de større børn, viser undersøgelser også, at fædres
kærlighed og accept kan mindske unges eksternaliserende adfærd, kriminalitet og stofmisbrug og samtidig
ruste de unge, så de får lettere ved at tackle økonomisk stress og modgang i livet34.

28

Varghese & Wachen 2016, Babinski 2017, Fabiano & Caserta 2018.
Kelly 2018.
30
Wilson et al 2016.
31
Möller et al 2016.
32
Vakrat, Apter-Levy & Feldman 2018.
33
Duineveld et al 2017. Denne støtte af selvstændighed beskrives i studiet på følgende måde: Når forældrene tager
barnets perspektiv, når de skitserer relevante valgmuligheder, når de støtter barnet i at tage selvstændige beslutninger og
når de opmuntrer barnet til at tage initiativ og være undersøgende.
34
Li & Meier 2017.
29
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1.4 Netværkets betydning

Centrale pointer fra forrige vidensnotat om fædre:
•
•
•
•
•

Fædre kan have svært ved at bede om hjælp og tage initiativ til at tale om følelser
Gode sociale relationer kan beskytte fædre mod stress
Belastende sociale relationer kan fremme stress og fysiske helbredsproblemer hos fædre
Svigerfamiliers negative indstilling til unge fædre kan hæmme ikke-samboende fædres muligheder
for samvær med deres børn
Omvendt kan især farmødres engagement styrke relationsdannelsen mellem unge fædre og deres
børn efter unge forældres samlivsbrud

Fædre har gavn af sparring med andre fædre
Ny forskning viser, at førstegangsfædre kan opleve et positivt udbytte af at tale med kolleger på
arbejdspladsen om forældrerolle og faderskab – især når kollegerne selv er erfarne forældre. Netværket til
kollegerne kan give førstegangsfædre inspiration til, hvordan de selv kan finde balancen mellem arbejdsliv
og familieliv35. Fædre, der søger støtte og sparring, oplever generelt stor gavn af ansigt-til-ansigt-kontakt
med andre fædre36. En anden vigtig social relation, som især appellerer til unge fædre og fædre med sociale
udfordringer, er forholdet til en mentor - i særdeleshed når mentoren er en person, som den enkelte far kan
spejle sig i37.

35

Kumar, Oliffe & Kelly 2018.
Sicouri et al 2018.
37
Higgs, Gomez-Vidal & Austin 2018.
36
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2.1 Strukturelle udfordringer af far-barn-relationer
Strukturelle udfordringer for relationsdannelsen mellem far og barn har sit udspring i den måde, samfundet
er organiseret på, og den rammebetydning det får for fædres mulighed for at tilbringe tid sammen med deres
børn og opbygge selvstændige erfaringer med børneomsorg. De pointer fra forskningen, som vi har samlet
under denne overskrift, vedrører fædres mulighed for barsel, fædre og børns tid sammen efter skilsmissen og
fædres møde med omsorgssystemet.

Centrale pointer fra forrige vidensnotat om fædre:
Fædres mulighed for barsel
•
•
•

I 2016 tog danske fædre mindre barsel end andre fædre i de nordiske lande
Fædres reelle muligheder for at tage barsel afhænger af deres nærmeste chefs holdning samt af
kulturen på arbejdspladsen – uagtet øvrige overenskomster og personalepolitikker
Nogle mødre agerer gatekeepere i børneomsorg, hvorved far reduceres til mors elev. Tendensen
forstærkes, når far samtidig ikke gør sig selvstændige erfaringer med børneomsorg

Fædre og børns tid sammen efter skilsmissen
•
•
•
•

85% af skilsmissebørn havde i 2014 primær bopæl hos mor38 – dog er antallet af deleordninger
stigende
Fædre, der har engageret sig i tidlig børneomsorg, bevarer oftere en tæt kontakt med børnene efter en
skilsmisse
Deleordninger kan reducere konflikter mellem forældre efter en skilsmisse
Bonusfædre, der engagerer sig i deres bonusbørn, kan styrke disse børns trivsel

Fædres møde med sundhedssystemet
•

38

Far overses i sundhedssystemet og betragtes som en mindre vigtig omsorgsperson end mor

Dette tal stammer fra undersøgelsen ”Børn og Unge i Danmark – Velfærd og Trivsel 2014 af Ottosen et al 2014.
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2.1.1 Fædres mulighed for barsel
Fædrebarsel kan styrke fædres tidlige engagement i børneliv
En undersøgelse fra 2016 placerer igen Danmark på en nordisk sidsteplads, både når det angår politiske
rammer for fædrebarsel og kulturelle værdier om involveret faderskab39. Nu vil et nyt EU-direktiv sikre
danske fædre, såvel som andre europæiske fædre, to måneders øremærket barsel – et tilbud, der bortfalder,
hvis ikke faren gør brug af det40. Dette direktiv vil træde i kraft i Danmark inden for de næste tre år.
Inden for de sidste år er der udkommet flere studier, der tyder på, at fædrebarsel gavner både børn og
familier. Hos mænd med en positiv indstilling til fædres moderne omsorgsrolle ser det ud til, at deres
engagement i børneomsorgen stiger, jo flere ugers barsel de holder. Det viser en ny amerikansk
undersøgelse. Forskerne peger på, at fædrebarsel gør det muligt for mænd at kombinere forsørgerrollen med
en mere moderne omsorgsrolle. Det gør det lettere for fædre at leve op til både traditionelle og moderne
forventninger til det at være far41. Fædrebarsel giver samtidig forældrene bedre tid til at udvikle en fælles
opdragelsesstil. Endelig ses det, at fædre, der har taget barsel, deltager mere i det huslige arbejde42, og det
øger mors tilfredshed med parforholdet. Tilsyneladende har det dog ingen betydning for fars tilfredshed med
parforholdet43.

Fædrebarsel kan øge fars engagement i børn – og samtidig stiger mors løn
En dansk undersøgelse fra 2017 viser, at mors løn stiger, når far tager barsel. Studiet er baseret på data fra
Danmarks Statistik og undersøger betydningen af fem ændringer af barselsreglerne i Danmark fra 1989 til
2002. Med andre ord reducerer fædrebarsel lønforskellen mellem mor og far i to til fire år efter barnets
fødsel. Især de to ugers øremærket barsel til fædre, der blev indført i 1998, har haft denne effekt44.
Forskerens forklaring er, at fædrebarsel øger fædres engagement på hjemmefronten, hvilket giver mødre
mulighed for at bruge mere tid på karrieren, således at de nærmer sig fædrenes lønniveau over tid. Samtidig
ser det ikke ud til, at fædre, der tager barsel, bliver ”straffet” lønmæssigt på samme vis som mødre, der tager
barsel. På den baggrund konkluderer studiet, at fædrebarsel faktisk styrker familiens samlede økonomi45.

39

Feldman & Gran 2016.
Direktivet forventes at træde i kraft i Danmark inden for de næste tre år. https://www.dr.dk/nyheder/politik/eugodkender-maneders-oremaerket-barsel-til-hver-foraelder
41
Petts & Knoester 2018.
42
Petts & Knoester 2018, Bünning & Pollmann-Schult 2016.
43
Petts & Knoester 2019.
44
Da undersøgelsen fokuserer på lønændringer som følge af reformerne, kan undersøgelsen beregne den ’rene’
betydning af fædrebarsel. Det betyder, at fædrebarsel udligner lønforskelle på mænd og kvinder uafhængigt af mors
ambitionsniveau og karriereønsker. Det er en vigtig pointe, da det viser, at undersøgelsens resultater ikke er betinget af,
at karrierekvinder har tendens til at finde sammen med mænd, der vil tage barsel.
45
Andersen 2018.
40
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Øremærket fædrebarsel og andre tilskudsordninger kan reducere fars arbejdstid
Sidste vidensnotat viste, at det kan fremme fædres involvering i børns liv, hvis de arbejder færre timer. Et
nyere studie, der sammenholder data fra 28 EU-lande, fokuserer på, hvordan forskellige politiske løsninger
og tilskudsordninger stimulerer mødre og fædre til at gå ned i arbejdstid46. Mens lang øremærket barsel til
mødre ser ud til at få fædre til at skrue op for arbejdstiden for at tjene til familien, så har øremærket barsel til
fædre den omvendte effekt: Den får fædre til at skrue ned for arbejdstiden i de første år efter barnets fødsel.
Dette gælder i særdeleshed fædre med mellemlang uddannelse. Fædre med kort uddannelse sætter kun
arbejdstiden ned, hvis de har mulighed for økonomisk kompensation gennem andre familietilskud. Det er
studiets konklusion, at fædre med lang uddannelse går ned i tid, fordi de har råd – og muligvis også fordi
disse fædre har en anden indstilling til farrollen og lever i mere ligestillede forhold end fædre med kortere
uddannelse. Når det angår øremærket fædrebarsel viser studiet, at denne politiske rammesætning skaber gode
vilkår for far-barn-relationsdannelsen, fordi fædre får bedre tid til at gøre sig selvstændige erfaringer i
farrollen, samtidig med at den styrker fundamentet for tætte og varige relationer mellem far og barn.

2.1.2 Fædre og børns tid sammen efter skilsmissen
Flere skilsmissebørn har fået mere tid med far
I Danmark ender halvdelen af alle ægteskaber i skilsmisse47. I brudte familier har de allerfleste børn i dag
stadig primær bopæl hos mor, mens 6% af de små børn og 17% af de 15-årige børn har adresse hos far.
Samtidig ses en markant stigning i antallet af deleordninger: Hvert tredje skilsmissebarn lever nu på skift hos
mor og far, mod hvert sjette barn tilbage i 200948. I samme periode er andelen af børn, der lever helt uden
kontakt til den ikke-samboende forælder, som oftest er faren, faldet en del fra 20% til 14%. Det viser det
danske forsknings- og analysecenter VIVEs nyeste kortlægning af børn og unges trivsel i Danmark. Kort
sagt har flere børn af skilte forældre samlet set fået mere tid sammen med deres far49.
Deleordninger og egenskaber hos forældre i deleordninger styrker børns trivsel
I forrige vidensnotat så vi, at skilsmissebørn trives bedst i deleordninger mellem mor og far. Dengang var det
uvist, om det var selve deleordningen, der gavnede børnene, eller i højere grad særlige egenskaber hos de
forældre, der valgte deleordninger. VIVE har siden undersøgt dette forhold nærmere. Deres analyse viser, at
begge dele har betydning: Børns samvær med både mor og far er en forudsætning for de nære forælder-barnrelationer, der netop styrker børnenes trivsel. Samtidig har forældre, der vælger deleordninger, ofte gode,
stabile arbejds- og indkomstforhold, og bruddet har ofte fundet sted uden større konflikter.
De har også ofte levet længere tid sammen som kernefamilie, og det har givet familiens børn mulighed for at
opbygge tættere relationer til begge forældre før bruddet50.

46

Bünning & Pollmann-Schult 2016.
I perioden 2008-2018 er skilsmisseprocenten i Danmark svinget op og ned mellem 44% (i 2010 og 2011) og 54% (i
2014). I 2018 var skilsmisseprocenten 45% https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/vielser-ogskilsmisser/skilsmisser
48
I 2009 valgte 16% af skilte familier en deleordning, mens tallet i 2017 var helt oppe på 37%.
49
Heide Ottosen et al 2018.
50
Heide Ottosen et al 2018.
47
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Familier i socialt udfordrede situationer vælger sjældent deleordninger
Omvendt ser forskere hos VIVE, at skilsmisser med et højt konfliktniveau sjældent ender med deleordninger.
Disse skilsmisser sker ofte, når børnene er små, når mødrene har kort uddannelse, og når fædrenes
forsørgerevne er begrænset. I disse familier har børnene kortere tid til at opbygge relationer med begge
forældre før bruddet, og når skilsmissen ikke følges af en deleordning, kan det især udfordre barnets relation
til sin far51.

Børn, der bor med en enlig mor eller far, har stadig ringere trivsel end andre børn
Et nyt svensk studie viser, at 10-18-årige børn i deleordninger trives lige så godt som børn i kernefamilier52.
Dog ser børn, der bor med en enlig forælder – oftest moren – stadig ud til at have ringere trivsel end andre
børn,53 og det kan hænge sammen med økonomisk knaphed i disse familier54. Dette kan bekræfte det første
vidensnotats pointe om, at to nære forældre er bedre end én, også selvom forældrene ikke er sammen.

HUSK AT…

Informere fædre såvel som mødre om, at børn trives bedst med to nære forældre

2.1.3 Fædres møde med sundhedssystemet
Fædre savner anerkendelse i sundhedssystemet under graviditet og fødsel
I mødet med sundhedssystemet oplever far stadig ikke samme anerkendelse som mor. Det er både
konklusionen i nye danske og udenlandske studier. Mange sundhedsprofessionelle har fortsat lave
forventninger til eller fordomme om fædres omsorgsevner. Det påpeger forskerne bag et nyt australsk
forskningsreview, hvor de yderligere tilføjer, at det fastholder fædre i en underskudsposition, når
fagprofessionelle ser dem som en gruppe med utilstrækkelig viden om samt behov for oplæring i
børneomsorg55. En dansk undersøgelse viser, at sygeplejersker og jordemødre behandler far som ’den
praktiske fyr i skyggen’ – en rolle, faren også selv hurtigt indtager56.
Et svensk studie påpeger, at mor er modtager af alle tilbud i forbindelse med fødslen, fordi hun betragtes som
“patienten“, mens far står på sidelinjen57. Det kan skabe usikkerhed i farrollen, når fædre oplever at blive
ekskluderet af sundhedssystemet.
51

Heide Ottosen et al 2018.
Trivsel er i studiet målt på økonomiske og materielle forhold, sociale relationer til forældre og venner samt sundhed
og sund adfærd.
53
Fransson E et al 2018, Ottosen et al 2018.
54
Ottosen et al 2018.
55
Lechowicz et al 2018.
56
Feenstra, Nilsson & Danbjørg 2018.
57
Wells 2016.
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Særligt efter komplicerede fødsler kan det gå ud over fars mentale trivsel, hvis han ikke oplever at blive
inddraget og informeret tilstrækkeligt58.
Det er forskernes budskab, at de fagprofessionelle på fødeafdelingerne bør gøre en større tidlig indsats for at
anerkende far som omsorgsperson og være opmærksomme på fædres behov,59 i særdeleshed i forbindelse
med komplicerede fødsler60.

HUSK AT…

Fagprofessionelle inden for sundheds- og omsorgssystemet kan stadig blive bedre til at anerkende fædre

58

Vallin, Nestander & Wells 2019.
Feenstra, Nilsson & Danbjørg 2018.
60
Vallin, Nestander & Wells 2019.
59
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2.2 Sociale udfordringer af far-barn-relationer

Centrale pointer fra første vidensnotat om fædre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det kan udfordre far-barn-relationer, hvis familiens socioøkonomiske råderum er begrænset af
forældrenes lave uddannelsesniveau, lave indkomst og arbejdsløshed
Marginaliserede fædre får ofte børn tidligt i livet
Marginaliserede fædre bruger mindre tid med og har en mindre fortrolig relation til deres børn
Småbørn af fædre med kort eller ingen uddannelse har ofte et begrænset sprog
Marginaliserede fædre bliver oftere skilt og mister oftere samvær med deres børn herefter
Marginalisering kan lede til alkohol- og stofmisbrug og kriminalitet, som kan true børns trivsel,
hvilket kan resultere i, at børnene bliver anbragt uden for hjemmet
Børn af indsatte fædre møder ikke samme medfølelse fra omverdenen som børn, der mangler deres
forældre af andre årsager
Summen af risikofaktorer i børneliv er høj hos børn af marginaliserede forældre
Social marginalisering ser i nogen grad ud til at gå i arv fra forældre til børn

Sociale udfordringer hos far og i hjemmet øger risikoen for vanrøgt af børn61
Et nyt tysk studie, der skal forebygge børns tidlige mistrivsel, viser, at økonomiske problemer i familien samt
ustabile boligforhold øger risikoen for, at børn lider fysisk eller følelsesmæssig overlast i hjemmet. Det kan
forværre situationen, hvis far er psykisk syg, ung, arbejdsløs, eller hvis far er fraværende, så moren står alene
med barnet. Det ser ud til at være summen af disse udfordringer, der øger risikoen for svigt, vold eller
overgreb mod børn i familien62.

Relationer til fædre med misbrugsproblemer kan fortsat skade børn
Misbrug af alkohol og stoffer er, som nævnt, mere udtalt blandt socialt udfordrede fædre. En ny undersøgelse
baseret på interviews, viser, at vordende fædre med misbrugsproblemer både er bange for at udsætte deres
familie for vold under påvirkning af stoffer eller alkohol, og at de samtidig også er bange for at skade barnets
trivsel, hvis de er helt fraværende i barnets liv63. Ifølge nye undersøgelser er disse bekymringer meget
relevante: Studier viser nemlig, at det kan trigge udvikling af misbrug og vanskeligheder med at gennemføre
uddannelse hos børn af fædre med misbrugsproblemer – både i de tilfælde, hvor de er vokset op sammen
med64 og uden deres far65. Fædres misbrugsvaner ser altså ud til at påvirke børn – uanset om de er til stede
eller fraværende under børnenes opvækst. Her kan det undre, at faderskabets betydning sjældent betones i
61
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afvænningsindsatser til mænd, når der ellers er gode erfaringer med at bruge moderskabet som empowerment
i indsatser, der skal hjælpe kvinder ud af misbrug. Det vil den nye amerikanske intervention Fathers For
Change ændre på66.
Ikke-samboende fædres betydning for børn i hjem med ressourceknaphed
En ny undersøgelse viser, at ikke-samboende fædre kan gøre en forskel for, hvor godt deres børn klarer sig i
skolen – især i de tilfælde, hvor mor har kort uddannelse67. En anden pointe i den nye forskning er, at børn,
der er blevet fjernet fra deres mor, har større chance for at kunne flytte hjem til hende igen, hvis deres far
også involverer sig i dem, og den tendens er gældende, uanset om faren er samboende med sin familie eller
ej68. Fædrenes engagement i børnenes liv kan altså øge familiens samlede ressourcer til børneomsorg i en
sådan grad, at det kan påvirke børnenes skolegang og trivsel i en positiv retning.
Nye indsatser styrker børns relationer til fædre i socialt udfordrede situationer
I forskningen spores en opkomst af nye amerikanske indsatser, der skal støtte op om kontakten mellem børn
og fædre med lav indkomst. Et nyt litteraturreview har nemlig vist, at kvaliteten af far-barn-relationer har
større effekt på barnets trivsel og udvikling end omfanget af samvær og den økonomi, som ikke-samboende
fædre kan bidrage med. Forskning viser samtidig, at der er større sandsynlighed for, at fædre med lav
indkomst vil komme til at betale børnebidrag, hvis de oplever at være vigtige for deres børn69.
Endnu en udfordring er, at mange af disse fædre har børn fra flere forskellige parforhold. Et nyere studie
viser, at fædre, der har børn med forskellige kvinder, også ofte har ustabile forhold i tilværelsen, når det
gælder bolig, arbejde og materiel velfærd. Her kræver støtte af far-barn-relationer en særlig opmærksomhed
på fædrenes særligt komplicerede livssituation70.

Sociale fædre kan øge bonusbørns livschancer
Børn i familier med kun en forælder risikerer at have ringere trivsel og udvikle en mere udtalt risikoadfærd i
ungdomsårene end børn med to engagerede forældre – uanset om de engagerede forældre er skilt eller bor
sammen. Nu viser et nyt studie, at det kan få markant betydning for børns livschancer, hvis moren finder
sammen med en mand, der engagerer sig i sine bonusbørn og bringer nye ressourcer med sig. Disse sociale
fædre kan få afgørende betydning for, hvordan deres bonusbørn klarer sig på arbejdsmarkedet som voksne.
Det er studiets pointe, at den biologiske far tilsyneladende helt kan undværes, hvis bonusfaren tjener penge
og engagerer sig i barnet – i hvert fald ud fra børnenes status i voksenlivet at dømme. Til gengæld har
bonusmødres tilstedeværelse ikke samme betydning for deres bonusbørns livschancer71.
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HUSK AT…

Forældreskabet kan stimulere empowerment hos fædre med psykosociale problemer – fordi de får
noget at kæmpe for.
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2.3 Psykiske udfordringer af far-barn-relationer
Centrale pointer fra første vidensnotat om fædre:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

I 2016 blev det anslået, at 7% af fædre og 10-14% af mødre udviklede depression i forbindelse med
en fødsel
WHO anslår, at depression vil være den største globale sygdomsbyrde i 2020
Angst forekommer ofte sammen med depression hos fædre
Maskuline reaktioner på depression er tilbagetrækning fra nære relationer, sænket stresstærskel, en
mere aggressiv adfærd og følelser af udbrændthed, tomhed og uforklarlig træthed
Fædre, der udvikler depression, har ofte selv oplevet problemer med tilknytning i barndommen
Somme tider ses såkaldt mandlige og kvindelige symptomer på depression hos personer af modsatte
køn – derfor screenes både mødre og fædre mange steder med to skemaer, nemlig EPDS og Gotlandskalaen.
Fædres depression i forbindelse med en fødsel forekommer ofte samtidig med parforholdsproblemer
og andre stressende livsbegivenheder
Fædre, der får depression i forbindelse med en fødsel, har ofte tidligere haft depressive perioder
Fars depression påvirker ofte drengebørn mest og kan resultere i adfærdsproblemer, hyperaktivitet
og begrænsninger i sprogudvikling
Sygdom i familien rammer fædre psykisk, da maskuline idealer om usårlighed og styrke udfordres
Tidlig involvering i børneomsorg kan sænke fædres stressniveau og forebygge depression
Fædre kan finde det vanskeligt at søge hjælp, når de har det svært

Depressioner hos fædre - nye tal i Danmark og udlandet
Omfanget af international forskning om fædres depression er fordoblet siden 2009. Det har gjort det muligt
for en gruppe forskere at sammenholde resultater fra en lang række studier. På baggrund af 74 studier med
over 40.000 informanter tilsammen vurderer forskere, at 8,4%72 af alle fædre udvikler depression i
forbindelse med en fødsel. Tallet er lidt højere i USA og lavere i Europa. Et dansk forskningsprojekt fra
2017, hvor praktiserende læger screenede 529 vordende fædre for depression, viser en forekomst på 8%73. På
baggrund af disse to studier er det nyeste estimat, at cirka 8% af danske fædre udvikler fødselsdepression74.
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Konfindensintervallet for procentdelen af fædre med depression - forstået som det spænd, som forskerne forventer at
den reelle værdi må befinde sig inden for - er 7,2% -9,6%. Dvs. ved statistisk test på baggrund af data fra de mange
undersøgelser, så befinder det såkaldt sande gennemsnit sig et sted mellem 7,2 og 9,6%. Undersøgelsen viser samtidig,
at forekomsten af depression hos fædre er lavere i Europa end i USA. På den baggrund kan vi bruge undersøgelsen til at
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Mødres psykiske mistrivsel kan trigge depression hos far – og omvendt
Langt flere fædre udvikler depression, hvis barnets mor også er depressiv. En sammenfatning af 11
internationale studier viser nemlig, at depression rammer mellem 24-50% af de mandlige partnere til
depressive mødre75. Fædres depression under graviditeten kan også forværre mors depressive symptomer
efter fødslen76. Samtidig viser et tredje studie, at mødre har signifikant lavere risiko for at udvikle
depression, hvis de oplever en retfærdig ’arbejdsdeling’ med far i forhold til den tidlige børneomsorg77.
I indsatser, der skal styrke fædres mentale trivsel, er det således en vigtig pointe at have fokus på begge
forældres situation og deres indbyrdes samspil. Ny forskning opfordrer til et paradigmeskifte i forhold til
opsporing af mental mistrivsel i familier. Da både forældre og børn ser ud til at påvirke hinanden indbyrdes,
foreslår forskere et bredere, systemisk familieperspektiv med fokus på forældre-barn-relationer og relationer
mellem forældrene78.

Andre årsager til at fædre får depression
Der er mange årsager til, at fædre kan udvikle mental mistrivsel og i værste fald depression i forbindelse med
en fødsel. Nye undersøgelser opridser følgende grunde:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tidligere forekomst af depression hos faren79
Når far ikke har ønsket graviditeten80
Manglende mulighed for at skabe bånd til det ufødte barn under graviditeten81
Den sårbare overgang til faderskabet (håndtering af nye følelser og ny rolle)82
Søvnproblemer hos spædbarnet, der udfordrer familiens søvn83
Udfordringer i parforholdet og for lidt intimitet84
Når far oplever at være tilskuer til mor-barn-bonding85
Fars dilemma i både at skulle være forsørger og omsorgsperson86
Risiko for social isolation samt manglende støtte og netværk87
Økonomiske problemer i familien 88
Hvis far må undvære barsel89
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Sådan påvirker fars depression yngre og ældre børn
Ny forskning viser, at relationen mellem børn og fædre med depression kan bære præg af, at fædrene taler,
synger og læser mindre med deres børn, hvilket kan påvirke børnenes sprogudvikling.90 Det medfører også
en øget risiko for, at fædrene slår deres børn, og at de har de har mindre positiv indstilling samt udviser
mindre varme og sensitivitet som far.91 Yderligere udviser deprimerede fædre også mere fjendtlighed,
grænseoverskridende adfærd92 og mangel på engagement93.
Nye studier kan bekræfte, at både fædres depression og angst påvirker børnene. Hos spædbørn kan fars
depression medføre, at de smiler og griner mindre end andre børn94. Småbørn kan have tendens til
hyperaktivitet og til at græde mere, og i værste fald kan farens mistrivsel medføre svækkelse af barnets
fysiske, psykiske og sociale udvikling95. Hos yngre børn96 kan fars mistrivsel trigge både internaliserende,
indelukket adfærd, angst97 og eksternaliserende adfærd såsom aggressivitet98. I teenageårene kan nogle børn
med depressive fædre have tendenser til at blive mere udadreagerende, mens andre vender reaktionerne
indad,99 og forskning kæder depression hos fædrene sammen med depression hos deres teenagebørn100.
Fædres depression kan opspores allerede i graviditeten
Da fædres depression kan skade børns trivsel allerede fra spædbarnsstadiet, er indsatser på området vigtige.
Fædres depression kan nemlig opspores allerede under graviditeten. Det viser både et dansk og et udenlandsk
studie101. På den baggrund anbefaler den danske forsker Svend Aage Madsen, at screening for
fødselsdepression hos fædre såvel som mødre rykkes til 24. graviditetsuge for at forebygge de skader på børn
og familier, som depression kan medføre102. Den tidlige opsporing ser også ud til at kunne betale sig i et
samfundsperspektiv: Ny svensk forskning viser nemlig, at screening af fædre for depression i forbindelse
med en fødsel er en omkostningseffektiv indsats, der på sigt sparer samfundet for penge103.

HUSK AT…

Hvis du finder en mor med depression, så husk at undersøge, hvordan far har det
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2.4 Udfordringer af far-barn-relationer når far er ung

Centrale pointer fra første vidensnotat om fædre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mænd, der bliver fædre, når de er under 25 år, har ofte selv haft en svær opvækst
Mange unge fædre har lav indkomst, ikke færdiggjort uddannelse og ustabile boligforhold
Depression er udbredt blandt unge fædre
Parforhold mellem unge forældre ender ofte med brud
Unge fædres relationer til deres børn afhænger ofte af, om de har en positiv relation til barnets mor
Et intakt forhold til barnets mor er unge fædres bedste chance for en tæt relation til deres børn
Moderen og svigerfamilien kan tage afstand til en ung far, hvis han ikke kan løfte forsørgeransvaret
Mødre kan finde på at nægte unge fædre samvær med deres børn, hvis fædrene har begrænset
uddannelse, er tidligere straffet eller har fået nye kærester
Farmødre kan have en positiv indflydelse på unge fædres involvering i deres børn
Ungt faderskab kan udtrykke empowerment – mening med tilværelsen og noget at kæmpe for

Unge fædre betragtes som et problem
I en vestlig kulturel ramme er det en udbredt opfattelse, at forældreskabet hører voksenlivet til som en
begivenhed, der bør ligge efter en række andre milepæle såsom uddannelse, stabile arbejdsforhold og
indkomst samt et velfungerende parforhold. Da unge forældre ikke lever op til denne norm, afføder det
opfattelser af det unge forældreskab som noget, der kræver styring eller intervention. Det udleder en engelsk
sociolog og forsker på baggrund af en række nyere studier af unge fædre. Hun finder, at særligt det unge
faderskab betragtes som noget problematisk i sig selv. Selvom unge mødre også kan opleve stigmatisering i
forbindelse med graviditet og moderskab, så bliver de alligevel betragtet som mere retmæssige modtagere af
hjælp eller støtte, mens unge fædre i højere grad betragtes som ’en del af problemet’ end ’en del af
løsningen’104.

Dobbelt eksklusion af unge fædre
I litteraturen fremstilles unge fædre ofte som uansvarlige, fraværende, voldelige, kriminelle og socialt
ekskluderede. Således knyttes særlige risikoforståelser til det unge faderskab, og det beror på en bekymring
for, at alle unge fædre kan udgøre en særlig risiko for deres børns trivsel. Hanna (2018) beskriver, hvordan
nogle unge fædre her oplever en dobbelt negativ eksklusion, fordi de er fædre og samtidig unge. Denne
stigmatisering af unge fædre er problematisk, da den kan føre til gensidig mistillid mellem den unge far og
systemet, så unge fædre enten ikke tænkes ind i sociale indsatser eller holder sig væk, selvom de har behov
for hjælp.
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2.5 Udfordringer af far-barn-relationer knyttet til minoritetsfaderskab
Vidensnotatet fra 2016 belyste etniske minoritetsfædres mulige udfordringer i faderskabet, og vi bringer her
de nyeste forskningsresultater på det felt. Da der siden 2016 er udkommet flere studier om queer-fædres
situation og udfordringer som forældre, suppleres afsnittet om etniske minoritetsfædres udfordringer med et
afsnit, der samler ny viden om fædre, der tilhører en seksuel minoritet.

2.5.1 Fædre med etnisk minoritetsbaggrund

Centrale pointer fra første vidensnotat om fædre:
•
•
•

•
•
•

Fædre med etnisk minoritetsbaggrund kan være ramt af traumer, og det kan føre til sekundær
traumatisering af deres børn, der på sin vis ’arver’ traumerne
Nytilkomne mangler det netværk og også ofte den anerkendelse, de havde i oprindelseslandet
Fædre med etnisk minoritetsbaggrund kan have svært at spejle sig i deres egne fædre, da rollen som
familiens patriark i Danmark forbindes med undertrykkelse. De kan samtidig opleve social kontrol
fra andre etniske minoritetsfamilier, hvis de opdrager deres børn efter etnisk danske normer
Relationen mellem etniske minoritetsfædre og det danske system bærer ofte præg af mistillid
Det kan være svært for disse fædre at bevare rollen som familiens eneforsørger og autoritet – både i
forbindelse med arbejdsløshed og ved skilsmisse, som bliver stadig mere udbredt i disse familier
Efter en skilsmisse forsvinder en del etniske minoritetsfædre helt ud af deres børns liv

En stor del minoritetsfædre tager barsel i Sverige
De nordiske nabolande har tilbudt øremærket barsel til far gennem en årrække. Ny forskning undersøger
indvandrerfædres valg af fædrebarsel i Sverige105. Omkring 60% af fædre med minoritetsbaggrund i Sverige
bruger deres øremærkede barsel sammenlignet med 87% af de etnisk svenske fædre106. Forskerne spår, at
disse forskelle med tiden vil udligne sig i takt med indvandrerfædres stærkere tilknytning til
arbejdsmarkedet. En større udbredelse af individuel fædrebarsel vil, ifølge forskere, have en positiv
indflydelse på den økonomiske og kulturelle ligestilling mellem mænd og kvinder i mange etniske
minoritetsfamilier.
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har dog ikke adgang til tal, der viser denne reforms indflydelse på fædres barselsvaner i Sverige.
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Ikke-vestlige minoritetsfædre er oftere dårligere stillet på arbejdsmarkedet
Der kan være flere forskellige grunde til, at fædre med etnisk minoritetsbaggrund tager mindre barsel end
andre fædre. I undersøgelser af ikke-vestlige minoritetsfædres holdning til faderskab og den moderne farrolle
giver flere udtryk for, at de gerne vil støtte op om en større lighed mellem kønnene – men deres største
udfordring er oftest arbejdsløshed og social eksklusion107. Derfor giver det for mange af disse fædre ikke
mening at tale om øremærket barsel, når deres tilknytning til arbejdsmarkedet ofte stadig er meget udfordret.
Etniske minoritetsfædre kan kombinere deltidsjob med fædrebarsel i Sverige
Der er relativt mange fædre med etnisk minoritetsbaggrund, der tager fædrebarsel i Sverige sammenlignet
med de øvrige nordiske lande. Forskere antager, at dette skyldes, at Sverige, udover at øremærke flere
måneders barsel til både mor og far, også har en meget høj grad af fleksibilitet i deres barselsregler. Forældre
i Sverige kan vælge at udskyde eller at være på ”deltids-barsel” – og det appellerer til indvandrerfædre, som
oftere end etnisk svenske fædre er ansat i deltidsjobs eller har midlertidige ansættelser108.
Vigtigt at informere minoritetsfædre om barselsret
Et forhold, der har betydning for, hvor mange indvandrermænd, der tager fædrebarsel, er graden af
information om de gældende barselsregler-og rettigheder, og hvordan denne information bliver udbredt. Her
er det nødvendigt at tage højde for, at fædre med indvandrerbaggrund kan være udfordrede af sproglige
vanskeligheder og et manglende indblik i, hvordan systemet fungerer.
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2.5.2 Queer- fædre
Betegnelsen queer omfatter fædre, der ikke identificerer sig som heteroseksuelle - nemlig homoseksuelle,
biseksuelle, interseksuelle, panseksuelle og transkønnede fædre. Situationen er, at flere og flere mænd, der
ikke identificerer sig som heteroseksuelle, stifter familie sammen. Hvor homoseksuelle mænd før i tiden
oftest fik børn i heteroseksuelle parforhold, før de eventuelt ’sprang ud’, er der i dag flere muligheder for, at
to mænd kan blive forældre sammen.109 Derfor er det en ny fagprofessionel opgave at søge viden om queerfædre og deres familier som ramme for børneliv – og de udfordringer, ressourcer og behov for støtte, som
familierne oplever110.
Omverdenens fordomme om queer-fædres forældreevne og seksualitet
Internationale litteraturstudier viser, at homoseksuelle fædre bliver udsat for en dobbeltstigmatisering. For
det første er homoseksuelle fædre ofre for den allerede nævnte undervurdering af mænd som primære
omsorgspersoner. For det andet bliver queer-fædre samtidig mødt med fordomme om deres seksuelle
orientering samt fordomme om, hvordan det må påvirke børn at vokse op i en familie med to fædre. Derfor
bliver familier med to mænd i omsorgsrollerne ofte mødt med mistro. Disse fædre dømmes hårdere af
omgivelserne end lesbiske mødre, fordi homoseksuelle fædre tilsyneladende udfordrer traditionelle
kønsroller og forestillinger om maskulinitet i højere grad end lesbiske mødre udfordrer de gældende
normer.111
Homoseksuelle fædre tager mere lige del i børneomsorgen
Forskning peger på, at queer-fædre ofte er tilfredse med deres parforhold og den rollefordeling, de har i
familien112. Flere undersøgelser viser, at homoseksuelle fædre deler børneomsorg og husarbejde mere ligeligt
med hinanden end heteroseksuelle par. En lige fordeling af ansvaret i hjemmet hænger sammen med højere
tilfredshed i parforholdet – denne sammenhæng ses også i heteroseksuelle familier113. Selvom mange
homoseksuelle fædre ønsker at gøre op med maskuline kønsroller ved at deles om opgaverne, så viser andre
studier dog, at nogle homoseksuelle fædre stadig orienterer sig efter traditionelle kønsroller, sådan at den ene
part fungerer som primær omsorgsperson – i den traditionelle ”mor-rolle” – mens den anden påtager sig en
mere traditionel maskulin forsørgerrolle114. Samtidig ser vi, at queer-fædre i højere grad end heteroseksuelle
fædre prioriterer familieliv over karrieren – et valg, der kan være udfordrende for mange queer-fædre
grundet kønsnormer og forventninger om mænds positionering og præstationer på arbejdsmarkedet115. Det
tyder derfor på, at mange homoseksuelle fædre også kæmper med at gøre op med traditionelle maskuline
idealer og kønsroller, men kan opleve at blive bremset af strukturelle vilkår på arbejdsmarkedet.
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Børn af homoseksuelle fædre trives lige så godt som andre børn
Selvom omverdenen kan nære mistro til queer-fædres forældreevne, så viser forskning gang på gang, at børn
af homoseksuelle fædre trives mindst lige så godt som andre børn. Studier viser, at disse børns psykosociale
trivsel fortsætter i voksenlivet.116 Forskere finder, at børneliv i homoseksuelle og heteroseksuelle familier på
mange måder er lig hinanden – dog har børn af homoseksuelle fædre færre tendenser til
adfærdsforstyrrelser117. At børn af homoseksuelle ser ud til at trives bedre end andre børn kan skyldes, at
homoseksuelle fædre ofte er ekstra motiverede og forberedte, når de bliver forældre. Deres vej til faderskabet
er nemlig tit fyldt med forhindringer – både juridiske, biologiske, kulturelle og økonomiske – og derfor
kræver det vilje og vedholdenhed at få et barn. En anden grund kan være, at de homoseksuelle fædre ofte
råder over flere ressourcer end mange andre familier, idet både adoption og brug af rugemødre118 er en lang
og dyr proces119.
Queer-fædre er ofte meget involverede i deres børns liv
Nogle studier viser, at homoseksuelle fædre taler mere med deres børn end heteroseksuelle fædre, og at de
gør en større indsats for at styrke deres børns kognitive evner og gøre det tydeligt for barnet, hvilke regler
der gælder. Ifølge forskning på området er de samtidig mere tilbøjelige til at udtrykke følelser, udvise
engagement i børnenes aktiviteter og have nære relationer til deres børn end heteroseksuelle fædre.120 På
grund af det stigma, som homoseksuelle fædre og deres familier kan opleve, udvikler mange af disse fædre
også en særlig resiliens121 eller modstandskraft – og forskningen tyder på, at de giver denne resiliens videre
til deres børn og således proaktivt forbereder børnene på den modstand fra omverdenen, som kan følge med
en anderledes familiestruktur.122
Hvordan støtter fagprofessionelle bedst queer-fædre?
Queer-fædre samler ofte en omgangskreds af mennesker, som de stoler på – et fællesskab, som kan agere
buffer mod de negative oplevelser, som familien kan blive udsat for. En sådan beskyttende cirkel kan rumme
øvrige familiemedlemmer, organisationer, venner, kolleger og fagprofessionelle i kontakt med familien. Til
denne beskyttende cirkel udvælger fædrene personer, som de har tillid til, og fagprofessionelle har som
nævnt mulighed for at blive en af familiens allierede.123 Her er det vigtigt, at fagprofessionelle har blik for at
understøtte de ressourcer og den resiliens, som familien råder over, og at de arbejder for fædres såvel som
børns empowerment.
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HUSK AT…

Som fagprofessionel kan du blive en del af et beskyttende fællesskab omkring queer-fædre og deres
børn, hvis du vinder familiens tillid som en allieret
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3.1 Fædre efterlyser følgende viden og redskaber
Dette afsnit samler forskningsbaserede råd til udvikling af fædregruppetilbud.
Far-barn-relationen
o
o
o
o
o
o
o

Hvorfor og hvordan er fædre vigtige for børns trivsel og udvikling?124
Større forståelse for rollen som far125
At forstå og håndtere barnets adfærd, følelser og udvikling126
Hvordan kan fædre skabe og styrker positive far-barn-relationer?127.
Hvordan kan fædre støtte børns sociale udvikling af kompetencer og forhindre mobning?128
Hvordan kan fædre styrke børns selvtillid?129
Hvordan kan fædres relationer til døtre være forskellige fra deres relationer til sønner?130

Pleje, leg og sikkerhed
o
o
o
o
o

Idéer til tumleleg med baby og småbørn
Spædbarnsmassage
Praktisk håndtering af spædbørnspleje
At lave lette familiemåltider med tre ingredienser
Førstehjælp til børn131

Fars forhold til mor
o
o
o
o

Forventelige udfordringer i parforholdet samt muligheder for støtte132
Idéer til date nights som forældre133
Viden om og redskaber til at styrke forældresamarbejdet og forholdet til mor134
Oplysning om fars juridiske rettigheder f.eks. i forbindelse med skilsmisse135

Fars egen sundhed og trivsel
o
o

Redskaber til at håndtere vrede136 og til problemløsning uden aggression137
Dialog om sunde forandringer i faderskabet for barnets skyld – fokus på erfaringer med rygestop og
motion138
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3.2 Planlægning af et gruppetilbud til fædre
De praktiske rammer
Det er vigtigt at ...
o
o
o
o

Far kan deltage i indsatsen uden for arbejdstiden139
Det er let at komme frem til stedet og let at finde parkering
Det er muligt at spise et måltid i forbindelse med gruppedeltagelsen
Det er muligt at få hjælp til børnepasning ved behov140

Varighed
o
o
o
o

Enkeltstående indsatser på et par timers varighed har stort set ingen effekt141
Indsatser, der minimum forløber over to måneder med ugentlige møder af minimum halvanden times
varighed, har de bedste muligheder for at engagere fædre og skabe forandring
Indsatser, der varer 5 uger eller kortere, har til gengæld større held med at fastholde fædre142
Tilbud uden tidsbegrænsning har de bedste forudsætninger for at føre til venskaber mellem
deltagende fædre143

Gruppeformat – fordele og ulemper
o
o
o
o

Fædre værdsætter det sociale i gruppetilbud, fordi det giver dem et støttende netværk og nogle at
dele erfaringer med, så de ikke føler sig alene
Det påvirker grupper negativt, når de enkelte medlemmers deltagelse er ustabil
I meget små grupper kan deltagere finde det svært at lære med så få sparringspartnere
Forældre i meget sårbare situationer kan opleve grupper som udstillende 144
HUSK AT…

Inddrage barnets tætteste omsorgspersoner i gruppeforløbet
•

Børn har gavn af flere nære omsorgspersoner – tænk gerne bredere end mor og far

•

Involvering af børns nære omsorgspersoner i fædregruppetilbud kræver viden om, hvem barnet oplever
som sine nærmeste omsorgspersoner

•

De nærmeste omsorgspersoner kan være bonusmor og -far, bedsteforældre, familiemedlemmer
eller nære venner af familien
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Tovholdere/facilitatorer
Følgende forhold kendetegner facilitatorer i virkningsfulde indsatser til fædre:
•
•
•
•

De er veluddannede og erfarne
De sørger for at have én-til-én kontakt med den enkelte far
De arbejder sammen flere ad gangen, f.eks. både mænd og kvinder, hvilket giver mere tid til den
enkelte deltager og muliggør tættere relationer mellem deltagere og facilitatorer145
Facilitatorerne kan med fordel suppleres af såkaldte ’peers’146 – ligesindede fædre, der kan genkende
deltagernes udfordringer og vil dele deres erfaringer og kan agere som mentor. Især fædre, der kan
føle sig stigmatiserede, sætter pris på en mentor147

Facilitatorer og fagprofessionelle bliver bedre til at inkludere fædre, når følgende fokusområder er en del af
deres uddannelse eller oplæring:
•
•
•
•

•
•

Viden om fars betydning for børn
Positivt syn på fars rolle og potentiale
Selvrefleksion over fordomme om fædre samt egen kommunikation med fædre
Udvikling af evner til positivt at engagere fædre
Udvikling af en positiv inkluderende tilgang til fædre i organisationen148
Et blik på forældre som eksperter i eget liv149

Formen på information og aktiviteter i gruppetilbud til fædre
Forskning viser, at fædre efterlyser:
• Få, men velvalgte emner150
• Teoretiske perspektiver, der har vist sig effektive på forældres adfærd i andre sammenhænge151
• Skræddersyet indhold justeret efter barnets alder, fars demografiske placering (f.eks. by eller land)
og fædrenes specifikke situation – f.eks. unge fædre eller fædre der ikke bor med deres børn152
• Semistyret indhold tilpasset deltagernes udgangspunkt, udfordringer og ønsker153
• Korte oplæg – med mulighed for at fædre selv kan opsøge mere viden154
• En let adgang til mere viden – f.eks. tekster og video på internettet. Denne viden skal også være
tilgængelig for fædre med læsevanskeligheder155
• Et uformelt og praktisk orienteret læringsmiljø156
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•
•
•

Varierede formidlingsmetoder, gerne med multiple formater som oplæg, aktiviteter og øvelser samt
online information i form af video, billeder og tekst – nøgleordet er aktiv læring157
Aktiviteter i grupperne – gerne inspireret af sport, spil eller konkurrencer, der udløser et bevis på, at
den enkelte far har deltaget, og som klart illustrerer, hvad han har opnået158
Far-barn-aktiviteter i grupperne som en vej til flere selvstændige erfaringer med børneomsorg159

HUSK AT…

Fædre motiveres ikke af udsigten til selv at få hjælp – men af muligheden for at styrke deres børn
•

Når fædre tænker negativt om egen rolle og indsats, kan det afholde dem fra at deltage

•

Undgå derfor at henvende jer til far som en person, der mangler viden om børneomsorg

•

Fædreindsatser skal have fokus på fars betydning, styrker og potentiale

•

Det vækker fædres interesse for at deltage, når de ser dokumentation for, at deres deltagelse kan gavne
børns trivsel

•

Besked til interesserede fædre: ”I gruppen kan du blive klogere på, hvordan du som far på bedste vis kan
understøtte dit barns trivsel”160
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3.3 Rekruttering og fastholdelse af fædre i gruppetilbud
Det er en fortsat udfordring, at mange mænd ikke er klar over, at der findes indsatser til fædre, og at de heller
ikke er klar over, hvordan det kan gavne dem selv og deres børn at deltage161. Derfor er det vigtigt at udbrede
kendskabet til fædretilbud, at sikre at fædrene ved, hvad de går ind til og at arbejde for fastholdelse, så de får
mest muligt gavn af tilbuddene. Følgende faktorer spiller en rolle for at nå ud til fædrene og vække deres
interesse for at deltage i et tilbud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oplysning der hvor fædrene færdes: Sportsklubber, psykologer, fødeafdelinger, læge mv162.
Når tilbuddet har en neutral163 eller maskulin titel, fx “Sådan overlever du at blive far”164
Let information om tilbuddet i korte videoer eller tekster på internettet165
Når fædre kan se dokumentation for tilbuddets virkning, især på børnenes trivsel166
Muligheden for at få mere viden om, hvad fædre betyder for børns udvikling167
Muligheden for at lære om egne juridiske rettigheder168
Når fædre forud for rekrutteringen har tillid til de fagprofessionelle i tilbuddet169
Når fædrenes forventninger til et gruppetilbud afstemmes i en for-samtale med facilitatorerne. Her
kan facilitatorerne også vurdere, om gruppen er det rigtige tilbud til den enkelte far170.
Når gruppen kun er for fædre – og skræddersyet, f.eks. til unge fædre171.
Når indsatsen drives af en mandlig facilitator172
Når fædre ved, at facilitatoren er veluddannet og erfaren173
Udsigt til praktiske færdighedsbaserede aktiviteter, især far-barn-aktiviteter174
Udsigt til aktiviteter, der håndterer seriøse problemstillinger med humor175
Hjælp med at navigere i overgange i familien – fødsel, skilsmisse etc.176
Når indsatsen foregår et sted, der er let at komme frem til177
Når indsatsen foregår uden for fædres arbejdstid178
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Et nyt studie viser en sammenhæng mellem, hvor mange gange fædre med lav indkomst deltager i tilbud, og
hvor stor betydning tilbuddet får for fædrenes relationer til deres børn179. Derfor er det en central opgave at
fastholde fædre i gruppetilbud. Ifølge forskningen er de forhold, der virker i rekrutteringen af fædre, også
ofte dem, der fastholder fædre i grupperne, og dermed sikrer, at fædrene får størst muligt udbytte af
tilbuddet. Faktorer, der er særligt virkningsfulde, når det gælder om at fastholde fædre, er:
•
•
•
•

Når gruppen faciliteres af mænd
Når gruppemøder finder sted uden for fædres arbejdstid
Når alvorlige problemstillinger behandles med en humoristisk tilgang
Når gruppen giver fædre mulighed for mange aktiviteter sammen med børn180

Særlig opmærksomhed kan fastholde fædre med ekstra behov for støtte
• Påmindelser f.eks. via sms og telefonopkald ved udeblivelse kan støtte fædres deltagelse
• Hjemmebesøg, tilbud om transport og en buddy, der følges med deltageren
• Når tovholdere bidrager til at løse problemer eller afhjælpe forhold, der af den enkelte far opfattes
som barrierer for deltagelse181
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Fædre, der oplever udfordringer i faderskabet, har ofte følgende behov eller udbytte af gruppetilbud:
•

Tillid og fortrolighed i gruppen gør det lettere for fædrene at være åbne om deres situation

•

Gruppen kan udgøre et netværk, som den enkelte far kan sparre med og spejle sig i

•

At deltage i en gruppe, der tilbyder et fortroligt netværk, kan afhjælpe fædres oplevelser af at være
isolerede og marginaliserede

•

Fædrene kan have gavn af peer-mentorer, der selv har oplevet at skulle tackle lignende udfordringer
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3.4 Opfølgning og efterfølgende deltagernetværk
Vi har fundet ganske få undersøgelser med fokus på opfølgning og netværksdannelse mellem deltagerne
efter endt gruppeforløb. Vi ser, at især de unge fædre søger andre unge mænd i samme situation, og at
venskaber mellem deltagerne har bedre vilkår for at udvikle sig, jo længere tid gruppen løber over – hvis
fædrene vel at mærke fortsat møder op. På den baggrund er det endnu ikke muligt at bringe
forskningsbaserede bud på, hvilken gavn deltagerne kan have af et vedvarende netværk, og hvad det vil
kræve at vedligeholde netværket.
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FÆDREINDSATSER, DER HUSKER MOR,
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4.1 Hvad ved vi om effekten af indsatser til fædre?
Det er konklusionen på flere internationale forskningsreviews, at det fortsat er svært at udtale sig overordnet
om effekten af fædreindsatser. Det skyldes for det første, at den eksisterende forskning om fædreindsatser
stadig er sparsom. For det andet varierer de fædreindsatser, som forskerne har under lup, meget i forhold til
målgruppe, form og de udfald, der er måles på182, og for det tredje evalueres indsatserne ikke altid
systematisk. Dette afsnit tager udgangspunkt i, hvad vi ved om effekten af fædreindsatser, og sætter derefter
fokus på vigtigheden af, at indsatserne gavner børn. Herpå præsenteres et konkret eksempel på en
fædreindsats, der er udviklet i praksis, fulgt op af forskning og som netop tager højde for børnenes trivsel.
Dette eksempel har til formål at bidrage med inspiration til udvikling af fædreindsatser i praksis.
Mest forskning om indsatser til begge forældre
Til gengæld findes der mere systematisk forskning i effekten af forældreindsatser til både mor og far, hvorfor
der også er mere evidens for, at sådanne indsatser virker. Her peger amerikanske forskere dog på, at
interventioner rettet mod begge forældre sjældent indsamler data på far, og at forskningen i disse indsatser
overser, hvad mænds deltagelse betyder for deres engagement som fædre på længere sigt.183 Det er
tankevækkende, at der sjældent er kutyme for at måle på forældreindsatsers betydning for børnene – og det
gælder både indsatser til fædre og til begge forældre184.

Alvorlige forældrekonflikter skader børn
Der er bred enighed blandt forskere om, at alvorlige konflikter mellem forældre er skadelige for børn.185
Derfor er det vigtigt, at indsatser til fædre såvel som mødre sætter fokus på forældrenes relation.
Fædreindsatser ser ikke ud til at kunne reducere konflikter mellem mor og far186, mens mødreindsatser
ligefrem kan optrappe konflikter mellem forældrene187. Til gengæld ser indsatser, der støtter forældres
indbyrdes relation og udvikling af forældresamarbejdet, ud til at kunne reducere konflikter mellem skilte
såvel som samboende forældre og styrke parforholdet hos forældre, der stadig er sammen – begge dele til
gavn for børnene188.

Effektstudie: fædreindsats virker på fædrene – men ikke på forældrerelationen
Amerikanske forskere har lavet et effektstudie af gruppetilbuddet til fædre Supporting Father Involvement
(SFI). I denne forbindelse har de sammenlignet fædre og børns udbytte både med en kontrolgruppe, der ikke
modtog et gruppetilbud, og med et andet lignende gruppetilbud rettet mod både mor og far. Data blev
indsamlet over 18 måneder. Undersøgelsen viste, at gruppetilbuddet kun til fædre havde en positiv effekt på
fars involvering i børneomsorg og hans engagement i farrollen. Børn af fædre i denne gruppe viste sig
samtidig at udvikle færre adfærdsproblemer end børn i kontrolgruppen. Dog viste undersøgelsen, at
182
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forældrepar, hvor kun faren deltog i gruppe, var mindre tilfredse med deres forhold, end de par, der sammen
deltog i et gruppetilbud til begge forældre. Det peger på, at indsatser, der inddrager begge forældre, kan
styrke forældrenes relation bedre end indsatser, der kun henvender sig til den ene forælder.189

En fordel at involvere mor i indsatser til fædre
Der findes eksempler på, at indsatser til den ene forælder også kan styrke den anden forælders viden: Hvis
parret på forhånd har det godt sammen, kan indsatser målrettet mødre komme fædre til gavn og styrke deres
engagement i børneomsorgen i de tilfælde, hvor mor går hjem og deler sine nye erfaringer med far. Omvendt
ses det sjældent, at fædres nye læring i forbindelse med en indsats finder vej til mødrene190. Derfor kan det
være en fordel at involvere mødre i fædreindsatser af flere grunde – for det første kan det, som allerede
nævnt, reducere konflikter mellem forældrene og skabe grobund for et velfungerende forældresamarbejde,
og for det andet giver det mødre mulighed for at få kendskab til og bakke op om de nye far-barn-aktiviteter
og handlemønstre, som indsatserne kan inspirere fædrene til at prøve af191. Forskerne er enige på dette
område: Det er vigtigt at involvere mor og have fokus på forældresamarbejdet, hvis fædreindsatser skal
gavne børnene og familien som helhed 192. Det er dog fortsat også afgørende, at indsatserne ikke mister fokus
på fædres særlige situation og behov.
Spørgsmålet er, hvordan et tilbud til fædre kan se ud, når det både skal involvere mor, skabe dialog om
forældresamarbejdet, sikre anerkendelse af begge forældre som omsorgspersoner, skabe rum for fædres
selvstændige erfaringsdannelse med børneomsorg og fortsat også appellere til fædrene? Det har en gruppe
fagpersoner, der både forsker i og står for den praktiske facilitering af fædregrupper, et bud på.
HUSK AT…

Tre indsatser, der særligt tager højde for fædres behov, og som af forskerne vurderes som mest effektive og
mindst behæftet med fejlkilder, er:
•
•
•

Triple P
Family Foundation
Supporting Father Involvement

Der er udført effektstudier af alle tre tilbud med tegn på positiv virkning på både forældrerelationen og
børnenes trivsel. Family Foundation ser ud til at have effekt adskillige år efter indsatsen er afsluttet.
Triple P anvendes i Danmark under titlen Stepping Stones som tilbud til forældre med børn med handicap.
Supporting Father Involvement er testet på en lang række målgrupper med forskellige udfordringer og
sociale karakteristika.
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Cowan & Cowan 2019, Lechowicz et al 2019, Pruett et al 2017.
Lechowicz et al 2018.
191
Pilkington et al 2019.
192
Fagan&Palm 2015, Pruett et al 2017, Fabiano & Caserta 2018, Lechowicz et al 2018, Cowan & Cowan 2018,
Pilkington et al 2019.
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4.2 Et fædretilbud udviklet i mødet mellem forskning og praksis
En gruppe psykologiske og psykiatriske forskere, der også er fagpersoner, har over flere årtier arbejdet på at
udvikle tilbud, der henvender sig til far og tager højde for fædres behov. I 2003 udviklede de Supporting
Father Involvement (SFI) – netop den indsats, som blev undersøgt i det ovenfor nævnte effektstudie. Siden
har de testet og justeret indsatsen til forskellige målgrupper af fædre og forældre og har publiceret forskning
om deres erfaringer undervejs193. Indsatsen er særligt udformet til fædres behov, men sætter fokus på alle
vigtige relationer i familien med afsæt i et systemisk familieperspektiv: Forholdet mellem forældre og børn,
mellem forældrene indbyrdes, mellem bedsteforældre og forældre samt relationer til tætte omsorgspersoner
uden for kernefamilien. På et fundament af praktisk erfaring har forskerne sideløbende udviklet en teori om
fem indbyrdes forbundne domæner i familien, som de bruger til at strukturere deres gruppetilbud ud fra.

4.3 Teorien om familiens fem domæner
Ifølge forskerne har fem domæner i familien afgørende betydning for alle familiemedlemmers trivsel.
Modellen kan bruges til at kortlægge familiers samlede udfordringer og ressourcer. Domæneteorien
inddrages i dette vidensnotat af flere grunde: Både fordi kommunale samarbejdspartnere har efterlyst viden
om ny relationsforskning til videreudvikling af fædretilbud, og fordi denne teori er udviklet på et empirisk
fundament med det formål at understøtte praksis.
Familiens fem indbyrdes forbundne domæner er:
1.
2.
3.
4.
5.

193

Forældrenes individuelle situation
Kvaliteten af forældre-barn-relationer
Parforholdets og/eller forældresamarbejdets kvalitet
Hver forælders erfaringer med tilknytning i barndommen og eventuel gentagelse af disse mønstre
Eksterne forhold i familiens omverden, der kan lægge pres på eller tilføre familien ressourcer

Pruett et al 2017, Cowan & Cowan 2018.
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Teorien om familiens 5 forbundne domæner
Udfordringer og social støtte uden for kernefamilien
De 5 domæner:
1. Forældrenes
individuelle trivsel
2. Far-barn-relationen
3. Forældrenes relation

Fars
familiebaggrund

Fars
trivsel

Fars
forældreskab

tilknytningsmønstre
5. Pres og støtte udefra
…

Barnets
trivsel

Parforhold/
forældreskab

4. Forældres egne
Mors
familiebaggrund

Mors
forældreskab

Mors
trivsel

(Den danske version af figuren er Center for Børnelivs oversættelse)

4.4 Sådan kan domæneteorien bruges i praksis
Gennem forskellige øvelser sætter facilitatorerne fokus på alle fem domæner under et gruppeforløb. Teorien
er, at forældrenes egne erfaringer med tilknytning i barndommen påvirker ofte deres personlighed og mentale
helbred, som igen vekselvirker med kvaliteten af forældrenes parforhold og forældresamarbejdet. Forældre,
der trives mentalt, har lettere ved at finde fælles fodslag i parforhold, børneomsorg og opdragelse – og
omvendt fremmer et positivt samarbejde om børnene god mental trivsel hos forældrene. Når forældrene
formår at finde fælles fodslag, påvirker det forælder-barn-relationerne i en positiv retning, hvilket er til gavn
for børnene. Familiens interne dynamikker foregår hele tiden i samspil med pres eller støtte fra familiens
omverden, netværk og socioøkonomiske kontekst.
Domænerne kan inspirere fagprofessionelle i forhold til at udvælge og udvikle emner og aktiviteter i
gruppetilbud. Med afsæt i de fem domæner kan fagprofessionelle invitere fædre og mødre til at reflektere
over, hvordan de sammen og hver for sig kan håndtere udfordringer og gøre brug af ressourcer samt hvordan
de kan drage fordel af deres sociale netværk.
Figuren illustrerer, hvorfor det kan være effektivt at udvikle indsatser, der involverer begge forældre, hvis
endemålet er at støtte og styrke børnene – idet hvert familiemedlems velbefindende afhænger af familiens
indbyrdes samspil og dynamikker.
Næste spørgsmål er, hvordan en indsats, der er bygget op omkring de fem domæner, kan se ud i praksis?
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4.5 Oversigt over et Supporting Father Involvement (SFI) gruppeforløb
Et SFI-gruppeforløb varer 32 timer fordelt på 16 uger. Begge forældre deltager, men fædre har fortsat
alenetid sammen med deres børn. Her ses en dansk oversættelse af et eksempel på et SFI-forløb:

Uge 1: Den individuelle deltager: Den enkelte definerer den forandring, han eller hun ønsker at opnå.
Uge 2: Forældre-barn-relationen: Derfor er involverede fædre vigtige for deres børns udvikling og sundhed.
Uge 3: Forældre-relationen: Forældrenes positive kvaliteter som par eller samarbejdspartnere.
Uge 4: Forældre-barn-relationen: Dialog om effektive forældreevner og opdragelsesstrategier.
Uge 5: Forældre-barn-relationen: Fars alenetid med sit yngste barn, mens mødrene tilbringer tid sammen.
Uge 6: Forældre-relationen: Forældrene som team, ansvarsdeling og måder at støtte hinanden på.
Uge 7: Tre generationer: At forstå og bremse overførslen af uhensigtsmæssig forældrestil over generationer.
Uge 8: Udenfor familien: At identificere og gøre brug af muligheder for social støtte.
Uge 9: Forældre-relationen: Dialog om redskaber til problemløsning og identifikation af kommunikationsstil.
Uge 10: Forældre-relationen: Tolkning af kropssprog og typiske forskelle i mødre og fædres forældrestil.
Uge 11: Den individuelle deltager: Stress knyttet til arbejdslivsbalance og metoder til stresshåndtering.
Uge 12: Tre generationer: Passende grænser i kontakten med forældre og svigerforældre.
Uge 13: Forældre-barn-relationen: Fars alenetid med sit yngste barn. Mødrene tilbringer tid sammen.
Uge 14: Udenfor familien: Tilfredsstillelse og stress forbundet med at være forsørger og muligheder for aktiviteter og støtte i
lokalsamfundet.
Uge 15: Den individuelle deltager: At opdage og håndtere depression; at styrke sit selvværd.
Uge 16: De fem domæner bindes sammen: At bringe erfaringerne fra kurset med videre i livet.

Denne oversigt over forløbet viser, hvordan deltagerne i denne version af Supporting Father
Involvement-gruppetilbuddet arbejder med alle relationer i domæneteorien i løbet af de 16 uger.
Begge forældre deltager i fællesskab i alle gruppemøder med undtagelse af uge 5 og uge 13, hvor
fædre tilbringer alenetid med deres yngste barn i én gruppe, mens mødrene samles i en anden
gruppe. I bilag til dette vidensnotat findes mere udførlige beskrivelser af to kursusgange, der
uddyber, hvordan arbejdet i gruppen foregår med henholdsvis far-barn-relationen og forældrenes
indbyrdes relation194.

194

De beskrivelser af tilbuddet Supporting Father Involvement, som fremgår af dette vidensnotat, er Center for
Børnelivs egne oversættelser af det materiale om tilbuddet, der kan rekvireres uden licens til programmet.
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Anbefalinger
Vidensnotatets fire dele kan opsummeres i følgende anbefalinger, der også adresserer de ni spørgsmål fra
praksis i notatets indledende afsnit.

1

2

3

4

5

Hvordan vækker vi bedst fædres interesse for at deltage i grupperne?
I vækker fædres interesse for at deltage i grupper ved at informere dem om, hvordan deres deltagelse
kan styrke deres børn. Sørg for at informere fædre om gruppetilbud der, hvor fædrene i forvejen
færdes. Anvend gerne flere formidlingsmetoder – pjece, tekster på nettet, små film mm.
Skal fædre deltage sammen med deres børn – eller uden?
Gruppetilbud med mange far-barn-aktiviteter appellerer mest til fædre og er mere effektive i at
fastholde fædrene under gruppeforløbet. For at forældre eller fædre har mulighed for at tale om
konflikter eller problemer, kan det være en fordel at tilbyde børnepasning undervejs eller planlægge
mødegange, der foregår uden børn.
Skal grupperne faciliteres af en mandlig fagperson?
Forskning viser, at det appellerer til fædre, når tovholderen er en erfaren og uddannet mandlig
fagperson, som deltagerne kan spejle sig i, og at kvinders tilstedeværelse kan hæmme mænds
talelyst. Derfor kan en mandlig tovholder være afgørende for, om fædre gør brug af et gruppetilbud.
Flere tovholdere kan muliggøre mere tid og dermed tættere relationer mellem deltagere og
tovholdere. Det kan her være en fordel, hvis gruppen suppleres af peers – fædre, der har oplevet
udfordringer, der ligner deltagernes, og kan fungere som en ekstra støtte. Grupper, der både
inddrager fædre og mødre, kan med fordel ledes af tovholdere af begge køn. Kvindelige tovholdere
skal være opmærksomme på at anerkende fædre som omsorgspersoner på lige fod med mødre.
Hvad er den rette balance mellem styring og improvisation eller deltagerstyring i gruppen?
I forskningen anbefales en semistyret tilgang: Fædrene kan have brug for en plan over
gruppeforløbet for at vurdere, hvad de kan forvente, og om de ønsker at deltage. Omvendt er det
også vigtigt, at gruppen griber de udfordringer og situationer, som er fædrenes virkelighed. Der kan
eksempelvis afsættes tid til ”fri snak” under hvert møde. Det kan også øge deltagerstyringen, når
fædre kan vælge mellem mulige far-barn-aktiviteter eller byde ind med emner, som de ønsker
behandlet i gruppen.
Hvordan balanceres indholdet i gruppen bedst muligt mellem aktiviteter og oplysning?
Fædre foretrækker korte, informative oplæg på 10-15 minutter per møde – slå op i tredje del af i
dette vidensnotat for at se, hvilke emner fædre ifølge forskningen ønsker viden om. Oplægget kan
suppleres af aktiviteter, der aktualiserer oplæggets emne og inviterer til dialog og mulighed for
sparring mellem fædrene.
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6

7

8

9

Hvordan involveres fædre optimalt i børns liv, når forældrene er skilt eller ikke bor sammen?
Forholdet til mor og forældresamarbejdet er en vigtig nøgle til at støtte en tæt kontakt mellem skilte
fædre og deres børn. Forskning viser, at fars relation til mor er afgørende for, hvor meget han
engagerer sig i sine børn – både når forældrene er sammen og skilt. Det er afgørende, at mødre
forstår, hvor vigtigt det er for børnene at bevare en tæt kontakt til deres far, og at far har behov for
alenetid sammen med børnene for at gøre sig selvstændige erfaringer med børneomsorg. Denne
viden kan sikre, at mødre bakker op om far-barn-relationen og samværet. Forskning viser, at børn i
deleordninger trives næsten lige så godt som børn i kernefamilier – og at det oftest gavner børn at
have et tæt forhold til far, også når de ikke bor sammen med ham. Deleordninger kan skabe struktur
for samvær både i børnenes og forældrenes liv, og det kan især gavne fraskilte fædre. Det er vigtigt
at informere ikke-samboende fædre om deres betydning for børns trivsel og udvikling og at støtte
fædrene i at ændre på forhold, der kan udfordre deres muligheder for samvær med børnene. Der ses
eksempler på, at farmødre kan spille en central rolle for opbyggelsen af et tæt forhold mellem børn
og deres ikke-samboende unge fædre.
Hvad betyder familiens netværk og hvordan inddrages det i gruppesammenhæng?
Familiens netværk kan være en ressource og en belastning afhængigt af relationerne.
Fædregruppetilbuddet Supporting Father Involvement (SFI) inviterer til dialog om familiens
relationer til forældre og svigerforældre samt relevant grænsesætning i denne kontakt. Forskning
viser også, at fædre kan have stort udbytte af at sparre med kolleger, der selv er erfarne forældre, for
at finde sig til rette i farrollen og forsøge at balancere arbejds- og familieliv. I gruppesammenhæng
kan de andre fædre udgøre et netværk, som den deltagende far kan spejle sig i – og peers kan være
særligt relevante i tilfælde, hvor fædrene oplever at befinde sig i stigmatiserede situationer.
Hvad viser den nyeste relationsforskning?
Fædregruppetilbuddet SFI præsenterer teorien om de fem indbyrdes forbundne domæner, som
kortlægger alle relationer i familien samt familiens samspil med omverdenen. Denne systemiske
tilgang lægger vægt på, at familiemedlemmerne påvirker hinanden indbyrdes – både børn, forældre/
bonusforældre og bedsteforældre – og at det er vigtigt at afdække udfordringer, potentialer og
ressourcer i alle relationer. Læs mere om domæneteorien i vidensnotatets fjerde del.
Hvordan kan en fædregruppe fortsat eksistere som netværk efter et afsluttet gruppeforløb?
Forskning tyder på, at længerevarende gruppeforløb øger sandsynligheden for, at deltagerne
opbygger venskaber med hinanden. Dog kan længerevarende gruppeforløb have svært ved at
fastholde fædre. Vi har ikke fundet anden forskning om dette emne, og det er ikke muligt at sige, om
en videreførelse af netværket er nødvendigt for at støtte op om fædres trivsel efter endt gruppeforløb.
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Afrunding
Det står klart efter gennemgangen af den eksisterende forskning, at fagprofessionelle, der arbejder med
fædreindsatser og særligt fædregrupper, er firstmovers på området. Det er nyt at udvikle og tilbyde
gruppetilbud rettet specifikt mod fædre – både i international og dansk kontekst. Selvom forskningen på
området derfor er sparsom, opfordrer vi til, at fagprofessionelle altid stiller sig på og lader sig inspirere af det
eksisterende fundament af viden – naturligvis med respekt for den lokale, specifikke kontekst såvel som
fædrenes og familiernes situation. En ting er sikkert – det er fortsat vigtigt at have fokus på far, både i
specifikt målrettede tilbud, og også i det daglige arbejde med familier.
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Bilag: Indhold i kursusgang uge 5 og 10, Supporting Father Involvement
Uge 5 – Fokus på far-barn-relationen
Fædre deltager med deres yngste barn. Mødre deltager i en gruppe for kvinder. Tovholderne leder hhv.
fædrene med børn og mødrene.195
Hovedpointer
•
•

Det gavner fædre og børn, når fædre lærer deres barn bedre at kende, og når de laver aktiviteter
sammen
Mødre har ofte indflydelse på fædres forhold til børn. Mødrenes opbakning til gruppen er afgørende
for alle familiemedlemmers relationer

Agenda for far-barn-grupper
1. Velkommen (15 minutter)
Fædre introducerer deres børn og fortæller om barnet, hvor det er henne i sin udvikling (er det ved at
lære at spise med ske, at gå, at sove igennem, at kaste en bold osv.) – eller far fortæller, hvad han og
barnet kan lide at lave sammen.
2. Aktiviteter (35 minutter) – disse kan både bruges i uge 5 og 13 og tilpasses børnenes alder
Ballon-fodbold: Fædre puster en ballon op. Herefter prøver fædre og børn at holde deres ballon i
luften kun ved hjælp af deres fødder. Vinderholdet er den far og det barn, der er de sidste, der stadig
holder deres ballon svævende. Alternativ: Når der gives signal, forsøger alle fædre og børn at holde
alle balloner svævende ved at puffe, sparke eller nikke til dem.
Vulkan: Fædrene sidder i en cirkel, og alle balloner ligger i midten af cirklen. Når der gives signal,
lader fædrene vulkanen eksplodere og laver rumlende vulkanlyde, mens børnene prøver at holde
ballonerne inde i vulkanen.
Flyvemaskine: Fædrene løfter børnene op til en flyvetur og følger tovholderens instruks om at stige,
dale, dreje til højre og venstre, flyve mod gulvet, lave loops osv.
Frø-historier: Fædre skiftes til at læse Frø-historier (af Mercer Mayer) højt for børn. Disse bøger
indeholder kun billeder og er særligt gode til mindre børn og fædre, der ikke kan læse.
3. Aktivitet: Hvor godt kender du dit barn? (1 time)
Denne aktivitet indledes med fædre og børns alenetid sammen. Fædre udvælger fire af de følgende
spørgsmål, som de stiller deres børn. Deres valg kan bero på barnets alder, og hvad de gerne vil vide
om deres barn, som de endnu ikke ved. Børnene svarer, og fædrene deler børnenes svar med
gruppen.
Alternativ til fædre med spædbørn/småbørn: Fædrene finder på en særlig tumleleg eller anden form
for leg, som far og barn nyder, og som de derefter viser gruppen – eller de deler en leg, som de i
forvejen er glade for at lege sammen.
195

Center for Børnelivs oversættelser.
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Spørgsmål:
• Hvad er dit barns livret?
• Hvad er dit barns kæreste eje?
• Hvem er dit barns bedste ven?
• Hvad kan gøre dit barn allermest ked af det?
• Hvad er dit barn allermest glad for at have lært/at kunne nu?
• Hvad har gjort dit barn allermest skuffet det seneste år?
• Hvad vil dit barn gerne være, når han/hun bliver stor?
• Hvad kan virkelig gøre dit barn ophidset og vred?
• Hvad kan dit barn godt lide at lave sammen med dig?
• Hvad er dit barns yndlingsleg/legetøj?
• Hvordan kan dit barn godt lide at blive puttet?
• Hvad kan dit barn bedst lide at lave efter børnehave eller skole?
• Hvad bliver dit barn mest ked af, at du siger nej til?
4. Opsamling: Hver gang forældre og børn er sammen, lærer de noget nyt, som bringer dem tættere på
hinanden og hjælper dem med at forstå hinanden bedre. Disse muligheder for læring fungerer som
”opsparing” til en regnvejrsdag.
Spørgsmål:
• Kunne I lide at være her sammen i dag?
• Hvad kunne I bedst lide?
• Nævn noget nyt du har lært om dit barn.

53

Uge 10 – Fokus på parret
Tema: Problemløsning og kommunikation
Hovedpointer
•
•

Par udtrykker ofte deres følelser indirekte gennem kropssprog. Direkte og åben kommunikation er
mere effektiv.
Mænd og kvinder udtrykker deres følelser på forskellig vis

Agenda:
1. Velkommen og kort snak om hjemmearbejde fra sidste uge (15 minutter).
2. Undervisning (15 minutter): Kropssprog er en vigtig del af vores kommunikation. Hvordan du
sidder, står, holder dine arme, drejer din krop, dine ansigtsudtryk osv. fortæller den anden meget om,
hvad du føler. Hvis du taler vredt og har armene over kors og vender kroppen væk fra din partner, så
vil han eller hun helt sikkert få fornemmelsen af, at du ikke er indstillet på kompromis. Nogle gange
er dit kropssprog ude af takt med dit verbale sprog. Du siger ”Jeg er ikke vred”, men du vender dig
bort fra din partner og gestikulerer vredt eller snerrer. Det kan både virke forvirrende og
skræmmende, fordi din partner forsøger at finde ud af, om han eller hun skal reagere på dine ord
eller på den besked, som din krop sender.
Positive tilgange til kommunikation
Lad parrene byde ind med egne erfaringer
•
•

Bed deltagerne definere hvilket kropssprog, der udtrykker vrede, tristhed, glæde, ønsket om
at opnå forsoning efter et skænderi og ønsket om at tale om noget svært.
Gør dem opmærksomme på at tænke over deres stilling, øjne og mund, arme og toneleje.

3. Diskussion (45 minutter)
Et eller to par melder sig frivilligt til at diskutere enten (a) et problem, de har haft i denne uge (f.eks.
et tidspunkt, hvor noget ikke gik godt) eller (b) et eksempel på en gang i de forgangne uger, hvor de
håndterede et problem godt.
4. Aktivitet (35 minutter)
Gruppen opdeles i mænd og kvinder. Hver gruppe diskuterer svar på følgende spørgsmål:
Hvordan er mænd og kvinder forskellige i den måde, de udtrykker følelser på, den måde de taler om
deres behov på og den måde de opnår at få tilfredsstillet deres behov på?
Hver gruppe diskuterer svar og deler derefter deres svar med alle, både mænd og kvinder.
Tovholderne fremhæver ligheder og forskelle mellem de to køn.
5. Opsamling og hjemmearbejde (10 minutter)
Hvad har I lært i aften, som vil gøre det lettere for jer at komme bedre overens med jeres partner
eller svare hinanden på mere positive måder?
Hjemmearbejde: Afprøv ikke-seksuelle måder at røre ved din partner på. F.eks. 5 gange om dagen i
flere dage.
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