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1. INDLEDNING 
Fædre på forkant er et projekt under Socialt Udviklingscenter (SUS), hvor Frederiksberg, Thisted og Ringsted 

Kommuner har forpligtet sig til at udvikle og afprøve et nyt koncept for fædregrupper – særligt målrettet fædre 

i sårbare far-barn-relationer. Center for Børneliv har tidligere – i forbindelse med projektet ”Til gavn for 

barnet” – udarbejdet et vidensnotat baseret på den nyeste forskningsbaserede viden om fædre. Et par af 

vidensnotatets hovedkonklusioner er, at børn har gavn af at være knyttet til mere end én omsorgsperson 

(Center for Børneliv 2016:8), og børn, der har en god relation til deres far, oplever mindre mental mistrivsel 

og klarer sig bedre i uddannelsessystemet senere i livet (Ibid:7).  

 

1.1 Projektets målsætning 

Formålet med Fædre på forkant-projektet er at skabe de bedste betingelser for, at fædre i sårbare far-barn-

relationer får større mulighed for at involvere sig og spille en aktiv rolle i deres børns liv. Ved at udvikle et 

koncept for et gruppeforløb hvor fædre kan mødes, danne netværk, dele deres tanker og erfaringer og få faglig 

støtte, er det forhåbningen, at fædrene får bedre forudsætninger for: 

• at involvere sig mere i deres barns liv 

• at udvikle en stærkere relation til deres barn 

• at få en større selvstændighed i far-rollen 
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2. EVALUERING AF PROJEKTET 
Center for Børneliv har forpligtet sig til at være SUS’ sparringspartner i udformningen af et evalueringsdesign, 

der skal vurdere, hvorvidt det at deltage i en fædregruppe har en positiv virkning for fædrene, i forhold til de 

tre ovenstående målsætninger. I researchen til dette evalueringsdesign har Center for Børneliv taget 

udgangspunkt i SUS’ egne ønsker og idéer til, hvordan projektet skal evalueres, samt hvilke parametre der skal 

måles på. Ønsket fra SUS har været at få indblik i, hvordan man metodisk, og med et sundhedsfagligt 

udgangspunkt, kan måle forandring hos de deltagende fædre.  

 

2.1 To spor 

Udgangspunktet for Center for Børnelivs research har været, at evalueringen af Fædre på forkant-projektet 

skal ske ud fra to forskellige ”spor”: 

• Et sundhedsplejerskespor: hvor sundhedsplejerskerne ved hjælp af digitale logbøger løbende 

rapporterer om fædrenes udvikling, både når fædrene er med og uden deres børn. 

• Et fædrespor: hvor fædrene før, efter og evt. undervejs i forløbet skal reflektere over deres egen rolle 

som fædre; hvordan denne er i udvikling, om de oplever større selvstændighed i farrollen, og om de 

oplever en bedre og tættere relation til deres børn. 

 

2.2 Lovende praksis 

Evalueringen af projekt Fædre på forkant er ikke effektevaluering, men lægger sig op ad Socialstyrelsens 

anbefalinger til vurdering af lovende praksis. For at en bestemt indsats eller praksis kan klassificeres som 

værende ”lovende” gælder blandt andet, at: 

 

”Praksis omfatter en systematisk monitorering af målgruppens progression og/eller velfærd i forhold 

til de målsætninger (individbaserede og/eller aggregerede), som er opstillet for praksis”  

(Jensen et. al. 2016:12). 

 

For at kunne afgøre om fædregrupperne udgør lovende praksis, kræver det altså, at fædregrupperne 

monitoreres i forhold til projektets overordnede målsætninger, der er beskrevet ovenfor. For at kunne gøre 

dette på systematisk vis, har Center for Børneliv undersøgt hvilke eksisterende redskaber og metoder, der kan 

bruges til at vurdere, om fædrene oplever en positiv forandring i deres faderskab – som følge af at have 

deltaget i de pågældende fadergruppeforløb. På baggrund af projektets overordnede målsætninger har vi 

afgrænset søgningen på virksomme redskaber og metoder til at omfatte: 
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1. Redskaber/metoder der måler graden af tilknytning mellem far og barn   

2. Redskaber/metoder der måler fars involvering eller ansvar i familien/over for barnet 

 

I forskningen skelnes der ofte mellem kvantitative og kvalitative indikatorer for faderinvolvering. Her betegnes 

graden af tilknytning samt farens sensitivitet og opmærksomhed overfor barnet som den kvalitative del, hvor 

graden af farens involvering, herunder pligter i hjemmet eller tid brugt sammen med barnet, udgør den 

kvantitative del (Brown et. al. 2012:422). Selvom både tilknytning (kval.) og involvering (kvant) spiller en stor 

rolle for far-barn-relationen, så peger noget forskning på, at det primært ikke er mængden af tid, som faren 

bruger sammen med barnet, der er afgørende, men rettere hvad de bruger tiden på, når de er sammen (Brown 

et. al 2012:423). 

Søgningen på virksomme metoder er blevet gjort på baggrund af vidensnotatet Sårbare far-barn-relationer 

(Center for Børneliv 2016), men inkluderer også andre studier og litteratur, der centrerer omkring 

faderinvolvering, far-barn-tilknytning eller relationsdannelse. 

 

3. METODER TIL VURDERING AF TILKNYTNING OG SENSITIVITET 
Tilknytningen mellem småbørn og deres forældre er noget, der har optaget forskningens verden i mange år. 

Den engelske psykolog og psykiater John Bowlby var én af de første, der undersøgte børns tidlige tilknytning. 

Hans udgangspunkt var, at børn primært knytter sig til én omsorgsperson, og at denne ofte er moderen. 

Sidenhen har forskningen afdækket, at børn sagtens kan knytte sig til mere end én omsorgsperson, og at dette 

tilmed har en positiv indflydelse på børns mentale trivsel (Center for Børneliv 2016:8). Samtidig ved vi i dag, at 

tilknytning er kønsneutralt, idet tilknytning handler om, hvorvidt en forælder – uanset køn – er i stand til at 

udgøre en tryg og sikker base i barnets tidlige liv. Dette betyder ikke, at mor og far nødvendigvis er forældre 

på den samme måde, men snarere at mødre ikke som udgangspunkt har bedre forudsætninger for tilknytning 

end fædre (Madsen 2003:562). 

 

Foruden John Bowlby har den amerikansk-canadiske udviklingspsykolog Mary Ainsworth (der var elev af 

Bowlby) været én af de mest fremtrædende personer i tilknytningsforskningen. Hun står blandt andet bag 

metoden ”Strange Situation Procedure (SSP)”, der bruges til at vurdere et barns tilknytning til sin forælder. 

Metoden blev oprindelig brugt til at vurdere mor-barn relationer, men er sidenhen også blevet brugt i forhold 

til fædre (Brown et. al 2012: 424) Den er medtaget her, fordi den er en af de mest anvendte i forhold til at 

vurdere børns tilknytningsstile (Hagelquist 2012:52). 
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3.1 Strange Situation Procedure (SSP)  

Metoden er et klinisk eksperiment, hvor et barn (omkring 12 måneder gammelt) og dennes forælder (mor 

eller far) befinder sig i et rum, hvor der er legetøj på gulvet. Forælderen og barnet leger. Efter et stykke tid 

kommer en fremmed ind i rummet. Kort efter forlader forælderen rummet, og barnet efterlades med den 

fremmede. Enten reagerer barnet på at blive forladt, eller også reagerer barnet ikke. Efter et stykke tid 

kommer forælderen tilbage i rummet og genforenes med sit barn. Hvad der sker inden, under og efter at 

forælderen forlader rummet, er ifølge metoden sigende for, hvilken form for tilknytning barnet har til sin 

forælder. De forskellige typer af reaktioner og tilknytningsstile er anført i skemaet nedenfor: 

 

 

      (Hagelquist 2012:52-55) 

 

TILKNYTNINGSSTIL EKSEMPEL PÅ ADFÆRD 

SIKKER TILKNYTNING (B) Barnet er i det fremmede rum med sin forælder og begynder efter kort 

tid at lege med legetøjet på gulvet. Den fremmede kommer ind, og barnet 

er umiddelbart ikke tryg ved den fremmede. Da barnets forælder lidt efter 

forlader barnet, græder det og kravler hen til døren, som forælderen gik 

ud af. Da forælderen lidt efter kommer tilbage, vil barnet op til 

ham/hende. Det bliver hurtigt trøstet og går i gang med legetøjet igen 

UTRYG, UNDGÅENDE (A) Barnet er i rummet med sin forælder. Når den fremmede kommer ind, 

virker barnet lige så tryg ved vedkommende, som ved sin forælder. Barnet 

reagerer ikke kraftigt, da forælderen forlader rummet og opsøger ikke 

forælderen for at blive trøstet, når denne kommer ind i rummet igen.  

UTRYG, AMBIVALENT (C) Barnet er i rummet med sin forælder og er meget optaget af at være tæt 

på denne. Barnet tør ikke udforske legetøjet, men vil i stedet sidde tæt på 

sin forælder. Da forælderen forlader rummet, bliver barnet meget 

fortvivlet. Da forælderen kommer tilbage, græder barnet intenst. Dets 

krop er helt stiv og ubøjelig, og det reagerer ikke på forælderens trøst. 

DESORGANISERET/ 

DESORIENTERET (D) 

Barnet er i rummet med sin forælder. Denne gang synes barnets adfærd 

helt uforudsigelig og uden mening. Selvom forælderen er til stede, er 

barnet fra starten utrygt. Det sidder på sin forælder og ryster, som om det 

fryser. Da forælderen forlader barnet, stivner det og reagerer næsten 

ikke, da forælderen kommer tilbage. 
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”Strange Situation”-metoden bruges, som ovenfor beskrevet, ofte i kliniske forsøg, når man skal vurdere 

graden af tilknytning mellem barn og forælder. Dog har nogle forskere påpeget, at metoden ikke er ligeså 

givtig til at vurdere far-barn-relationer, som den er til at vurdere mor-barn-relationer (Grossman et. al. 

2002:308). Derfor er metoden tidligere blevet brugt i kombination med andre metoder, der i højere grad 

vurderer kvaliteten af far-barn-relationen. Dette betegnes ofte som graden af ”sensitivitet” overfor barnet 

(Grossman et. al. 2002, Brown et. al. 2012). 

 

3.2 Paternal Sensitivity Scale 

Metoden er udviklet med udgangspunkt i Mary Ainsworths Maternal Sensititity Scale (Ainsworth 1969), hvor 

graden af morens sensitivitet overfor barnet (omkring 12-18 måneder) observeres og vurderes på en skala fra 

1-9. I den tilpassede version (rettet mod fædre) vurderes farens sensitivitet på en skala fra 1-5 [1 = highly 

insensitive, 5 = highly sensitive], men baserer sig på Ainsworths oprindelige kategorier (Brown et. al. 2012).  

 

 

GRAD AF SENSITIVITET EKSEMPEL PÅ ADFÆRD 

5. MEGET SENSITIV Forælderen er meget sensitiv overfor barnets signaler og besvarer dem 

passende og prompte. Forælderen evner at se barnets behov fra dets 

synspunkt. Når han føler, at der er noget barnet ikke må eller skal, formår 

han at anerkende barnets behov og kommunikerer et alternativ på en 

ordentlig måde. 

4. SENSITIV Forælderen læser barnets signaler, dog med mindre sensitivitet end de højt 

sensitive. Har sværere ved at dele sin opmærksomhed mellem sig selv og 

barnet. Overser enkelte signaler, men formår generelt at opfange og 

reagere på de fleste af barnets handlinger. 

3. INKONSEKVENT SENSITIV Forælderens sensitivitet overfor barnet er meget svingende. Opfatter nogle 

signaler, men overser andre. Nogle signaler fejltolkes, og andre gange 

reageres der for langsomt i forhold til barnets behov. Forælderen er dog 

oftere sensitiv end insensitiv. 

2. INSENSITIV Forælderen overser ofte barnets behov og formår ikke at kommunikere 

med barnet på en ordentlig måde eller hurtigt nok. Formår ikke at se 

barnets behov fra dets synspunkt eller undlader med vilje at imødekomme 

barnets behov – eksempelvis for ikke at ”forkæle” barnet. Reagerer barnet 

voldsomt, så besvares dette dog ofte med sensitivitet. 
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1. MEGET INSENSITIV Forælderen er næsten udelukkende indstillet på kun at imødekomme egne 

behov og ønsker. Det tager lang tid at reagere på barnets behov, og disse 

opfyldes oftest, når de er i overensstemmelse med forælderens egne 

behov. Forælderens måde at besvare barnets signaler på er ofte upassende, 

fragmenteret eller ufuldstændig. 

        (Ainsworth 1969:4-5) 

 

Når det lille barn oplever sine forældre som sensitive, støttende og accepterende, er det grundlaget for en 

positiv psykosocial udvikling hos barnet (Grossmann & Grossman 2007:4) 

Evnen til at kunne aflæse sit barns signaler er noget, der udvikles over tid, men allerede fra barnet er helt lille, 

er det forælderens opgave at hjælpe det lille barn med at regulere sine følelser. Måden at gøre dette på, 

beskrives kort i det følgende: 

 

3.3 Samspil & følelsesregulering 

Det lille barn har brug for at have en voksen omkring sig, der kan bistå barnet i at lære sine egne følelser at 

kende. Når det lille barn reagerer på en sindstilstand – når det f.eks. bliver vredt eller ked af det – så er det 

forælderens opgave at kunne aflæse denne sindstilstand og bidrage til regulere den (Hagelquist 2012:56). 

Dette kræver først og fremmest øjenkontakt med barnet – har man ikke øjenkontakt, kan forælderen ikke 

aflæse barnet, og barnet kan ikke reagere på forælderens ageren. For at kunne hjælpe barnet med at lære 

sine egne (positive og negative) følelser at kende, skal forælderen være i stand til: 

3. At genkende den følelse, barnet oplever – altså at ”aflæse” barnets følelser så nøjagtigt som muligt. 

4. At reflektere følelsen i sit eget sind.  

5. At lave en markeret spejling af barnets følelse – dvs. at fortolke barnets følelser tilbage til barnet, 

samtidig med, at der enten skrues ”op” eller ”ned” for barnets emotionelle tilstand (ibid.) 

 

Det lille barn er disponeret til at opsøge samspil, hvor dets følelser kan blive spejlet. Derfor er det op til 

forældrene at indgå i dette samspil, og hjælpe barnet med at lære sig selv og sine egne emotionelle tilstande 

at kende (Hagelquist 2012:56). 

Ovenstående metoder og egenskaber er hver især nogle, der kan bruges til at vurdere kvaliteten af fædres 

tilknytning og/eller relation til deres barn. Samtidig kan det være givtigt at vurdere graden af faderinvolvering 

ud fra mere objektive mål. Nedenfor gives en beskrivelse ag hvilke metoder eller redskaber der kan bruges til 

at vurdere dette. 
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4. INVOLVERING OG ANSVAR 
En af målsætningerne for fædregrupperne er, at fædrene skal få en større selvstændighed i faderrollen, og 

som tidligere beskrevet er farens relation til sit barn både resultatet af kvalitativ og kvantitativ involvering. For 

at kunne vurdere graden af kvantitativ faderinvolvering beskrives i det følgende to forskellige metoder, der 

hver især kan bruges til at vurdere, hvor meget faren involverer sig i sit barns liv.  

 

4.1 Parental Responsibility Scale (PRS) 

Denne metode er blevet brugt til at determinere, hvor stort et ansvar den pågældende far påtager sig i forhold 

til sit barn. Metoden opstiller 14 almindelige opgaver/gøremål, som er almindelige for forældre med et etårigt 

barn at udføre – f.eks.  at arrangere babysitning eller at udvælge passende tøj til barnet (Brown et. al. 

2012:424). Disse opgaver kunne også omfatte at skifte barnets ble, give barnet mad, bade barnet eller putte 

det i seng. Ved hver opgave skal faren anføre, hvor ofte han har det primære ansvar (for den pågældende 

opgave), og hvor ofte det er barnets mor, der har det primære ansvar. Dette opgives i procent, hvor det også 

også anføres, hvor ofte faren og moren er fælles om at udføre bestemte opgaver eller gøremål i forhold til 

barnet (Brown et. al 2012). 

 

4.2 Interaction/Accessibility Time Diary 

Denne metode bruges til at give en mere detaljeret beskrivelse af, hvor meget faren involverer sig i familien 

og/eller i børnenes liv og hverdag. Fædrene udfylder et skema, der skal kortlægge farens aktiviteter, fra han 

står op om morgenen, til han går i seng om aftenen. Skemaet er opdelt i 15-minutters intervaller for at opnå 

den størst mulige detaljeringsgrad (Brown et. al 2012:424). Skemaet udfyldes både en arbejdsdag og en ikke-

arbejdsdag, og hvert 15-minutters interval kodes efterfølgende som én af følgende tre kategorier: 

1. interaktion (far og barn er fysisk sammen om en aktivitet) 

2. tilgængelighed (far er til stede og tilgængelig for barnet, dog uden at være sammen med barnet) 

3. ingen involvering (far er ikke involveret i sit barn) 

Den endelige ”score” udgøres af det samlede antal minutter, hvor faren enten interagerer eller er tilgængelig 

for sit barn (arbejdsdag og ikke-arbejdsdag lægges sammen) (Brown et. al 2012:424). 
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5. ANBEFALINGER TIL EVALUERINGSDESIGN (TIL SUS) 
Ovenfor har vi gennemgået nogle af de eksisterende metoder og redskaber, der kan bruges til at vurdere 

graden af fædres involvering, og ikke mindst hvordan denne udvikler sig i takt med, at fædrene deltager i de 

forskellige gruppeforløb. De beskrevne metoder har alle deres muligheder og begrænsninger, og de bør i 

højere grad ses som værende udgangspunkt eller inspiration for udviklingen af egne evalueringsmetoder, 

fremfor (nødvendigvis) at se dem som direkte overførbare til Fædre på forkant-projektet. 

Som beskrevet i indledningen sigter evalueringen af Fædre på forkant-projektet mod at skulle udforme sig i to 

forskellige spor; et sundhedsplejerskespor og et fædrespor. Nedenfor kommer vi med vores anbefalinger til, 

hvilke metoder der ville være mest givtige i forhold til hvert enkelt spor: 

 

5.1 Sundhedsplejerskespor 

Som beskrevet indledningsvis, er det planen, at sundhedsplejerskerne tilknyttet de respektive gruppeforløb, 

skal føre en digital logbog undervejs i projektet. Denne logbog skal bestå af en række ens spørgsmål eller 

opmærksomhedspunkter, som sundhedsplejerskerne skal udfylde i forbindelse med hvert gruppeforløb. Da 

der er mulighed for, at fædrene både kan deltage med og uden deres børn, har vi opdelt vores anbefalinger 

til fokuspunkter i to dele: 

 

Fokuspunkter til vurdering af fædrenes tilknytning til deres børn (når børnene er til stede) 

• Farens evne til at kigge sit barn i øjnene og spejle dets følelser 

• Farens evne til at aflæse barnets signaler (mere eller mindre sensitivt) 

• Farens tilknytning til sit barn; hvordan reagerer barnet, når far forlader det, og er far i stand til at trøste 

barnet, når det er ked af det? 

 

Fokuspunkter til vurdering af gruppetilbud (når børn ikke er til stede) 

• Hvad får fædrene ud af at modtage faglig vejledning og støtte fra sundhedsplejerskerne?  

• Giver de udtryk for, at den nye viden kan bruges i praksis? Hvornår og hvordan? 

• Hvordan udvikler fædrene sig over tid? Oplever de, en større selvstændighed i faderrollen? 
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5.2 Fædrespor 

I overensstemmelse med projektets overordnede ramme, anbefaler vi at fædrene udfylder et spørgeskema 

eller lignende både før, efter og evt. undervejs i forløbet. Dette spørgeskema skal få fædrene til at sætte ord 

på graden af involvering i deres barns liv og kvaliteten af de samvær de har med barnet. Med afsæt i de 

refererede metoder og redskaber, anbefaler vi, at spørgeskemaet både indeholder: 

 

Spørgsmål/redskaber til vurdering af fædrenes involvering i deres børns liv og hverdag. 

• Med inspiration fra Parental Responsibility Scale (PRS) og Interaction/Accessibility Time Diary anbefaler 

vi, at man i spørgeskemaet kan opstille en række ”hverdagsscenarier”, hvor fædrene skal angive, hvor 

ofte de står for en praktisk eller omsorgsmæssig opgave, der relaterer sig til barnet. Dette kan angives 

i procent (i forhold til moren, eller i forhold til, hvor ofte mor og far udfører opgaven sammen): 

o Hvor ofte afleverer/henter du barnet i institutionen? 

o Hvor spiser du med barnet/giver barnet med? 

o Hvor ofte leger du med barnet? 

o Hvor ofte skifter du barnet 

o Hvor ofte er det dig der putter barnet? 

 

• Der kan også spørges ind til farens vurdering af kvaliteten af relationen til sit barn. Eksempelvis: 

”Definér i hvor høj grad disse udtalelser passer på din relation til dit barn” 

o Jeg har et nært forhold til mit barn (i meget høj grad, i høj grad, i nogen grad, i lav grad, ved 

ikke) 

o Når mit barn bliver ked af det, søger det trøst hos mig (i meget høj grad, i høj grad, i nogen 

grad, i lav grad, ved ikke) 

o Jeg har let ved at afkode mit barns behov (i meget høj grad, i høj grad, i nogen grad, i lav grad, 

ved ikke) 

(Pianta 1992) 
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Yderligere kan der spørges ind til selve gruppeforløbet, og fædrenes oplevelse af at deltage/have deltaget i 

det. Eksempelvis: 

• Oplever du, at deltagelsen i fædregruppen har haft en positiv indflydelse på dit faderskab? 

• Oplever du en større selvstændighed i farrollen, efter at have deltaget i fædregruppen? 

• Har den faglige vejledning fra sundhedsplejerskernes været brugbar i praksis? 

• Har de personlige beretninger fra andre fædre været givende/brugbare refleksionen over din egen 

faderrolle? Hvis ja, hvordan? 

 
Alle ovenstående spørgsmål er blot eksempler på, hvordan evalueringen af Fædre på Forkant-projektet kan 

udformes eller opdeles. Eksemplerne kan altså bruges som de er, eller give inspiration til andre spørgsmål eller 

fokuspunkter, som Socialt Udviklingscenter SUS eller de enkelte projekthold finder mere givtige. 

 
 

6. AFRUNDING 
Med denne research har vi forsøgt at kaste lys over, hvordan Fædre på forkant-projektet kan evalueres bedst 

muligt ud fra de rammer og målsætninger der er sat for projektet. Det har været ønsket at få identificeret en 

række målbare ”parametre”, der skal kunne vurdere om de deltagende fædre har oplevet en forandring i deres 

fædreskab efter at have deltaget i fædregrupperne. Ud fra projektets målsætning(er) har vi i denne opsamling 

givet eksempler på, hvordan graden af fædreinvolvering og kvaliteten af far-barn-relationen kan vurderes. Da 

størstedelen af de refererede redskaber er standardiserede, kliniske metoder, er det vigtigt at understrege, at 

de ikke kan overføres eller bruges i deres oprindelige form, men at de i stedet skal give inspiration til konkrete 

måder, hvorpå Fædre på Forkant-projektet kan evalueres. Afslutningsvis har vi givet vores anbefalinger til, 

hvordan evalueringen af projektet kan gøres i praksis. 
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