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Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP) er en enhed under Region
Hovedstadens Psykiatri. CTP behandler en målgruppe af flygtninge og migranter
samt forsker i og evaluerer sociale og psykiatriske indsatser og faktorer, som kan
have betydning for sygdom, behandling og trivsel blandt målgruppen.
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1 Forord
Denne rapport beskriver resultater fra slutevalueringen af projektet Familieaktiviteter: en
særlig indsats for at forbedre relationerne mellem traumatiserede flygtninge- og
indvandremænd og deres børn, som Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri har
gennemført for Muhabet.

Det overordnede formål med evalueringen er at undersøge projektets effekter i relation
til formulerede succeskriterier og mål. Derudover undersøger evalueringen
implementeringen af projektelementerne samt den processuelle tilpasning, der har
fundet sted undervejs. Meningen hermed er at uddrage læring og viden, der kan
bidrage til fremtidigt arbejde med lignende projekttyper. Evalueringen er baseret på
kombineret kvalitativ og kvantitativ dataindsamling, som er foretaget gennem tre år.

Vi ønsker at takke de spørgeskemainformanter og interviewpersoner, der har delt
deres erfaringer, viden, perspektiver og holdninger med os i forbindelse med
evalueringsarbejdet.

Rapporten er udarbejdet af en projektgruppe bestående af Forskningskoordinator
Henriette Laugesen, ph.d. studerende Laura Glahder Lindberg samt
Forskningsansvarlig overlæge Jessica Carlsson Lohmann.

Projektet er støttet af VELUX FONDEN.
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2 Resumé
Siden 2016 har Muhabet gennemført projektet Familieaktiviteter: en særlig indsats for at
forbedre relationerne mellem traumatiserede flygtninge- og indvandremænd og deres børn.
Målet med projektet var, at styrke og forbedre relationen mellem far og barn ved hjælp
af en flerstrenget indsats på tre forskellige områder. Disse kerneområder involverer 1)
opsøgende netværksarbejde blandt sociale og psykiatriske instanser, der kan bidrage
til rekruttering af projektdeltagere og mere samarbejde omkring den enkelte far, 2)
afvikling af lørdagsaktiviteter, hvor fædre og børn kan få fælles oplevelser, samt 3) et
sideløbende arbejde med at stabilisere fædrenes hverdag, så de får mere overskud til at
være sammen med børnene.
Denne rapport præsenterer resultaterne af evalueringen af det samlede projekt og dets
tre kerneelementer. Evalueringens overordnede formål er at formidle viden om,
hvorvidt projektet har realiseret de forventede effekter og succeskriterier samt belyse,
hvordan og i hvilket omfang projektet bidrager til det overordnede formål.
Evalueringen er baseret på både kvalitative og kvantitative datakilder samt forskellige
anvendte nøgledokumenter. Det er dog den kvalitative forskningsmetode, der træder i
forgrunden og udgør det største grundlag for de dragne konklusioner. Data er
indsamlet i hele den treårige projektperiode, hvilket muliggør en evaluering af
projektet i et tidsmæssigt perspektiv, hvor udvikling og tilpasning kan vurderes. Det er
dog kun data fra perioden sommer 2017 til udgangen af 2018, der indgår i denne
rapport. Sammenhængen med den tidligere periode kommenteres i det omfang det er
relevant. Data fra projektets første periode er rapporteret i en midtvejsevaluering.
Projektet har generelt gjort rigtig meget for at påvirke og styrke relationen mellem far
og barn, og der er sket en stor udvikling af de tre kerneelementer undervejs, i takt med
den erfaringsbaserede læring. For at skabe forbedrede muligheder for rekruttering er
målgruppedefinitionen revideret, og det har medført, at flere fædre som faldt uden for
den oprindelige målgruppedefinition har kunne deltage og derfor haft stor glæde af
aktiviteterne for fædre og børn. Samlet set er det vanskeligt at konkludere entydigt på
realiseringen af projektets overordnede formål for den samlede gruppe af deltagere.
Baggrunden herfor er, at fædrene i projektet har deltaget med deres børn i meget
varierende omfang. For de fædre, der deltager regelmæssigt i lørdagsaktiviteterne med
deres børn, opnår projektet sit formål. For denne gruppe skaber projektet en vigtig
ramme for kontakt og dermed et stabilt grundlag for regelmæssigt samvær.
Forbedringen af kontakt er en væsentlig forudsætning for, at fædrene via projektet på
sigt gradvist kan opbygge en tættere relation til deres børn. Projektet skaber endvidere
et forum, hvor fædrene kan få sparring og viden om muligheder og udfordringer, der
kan være i forbindelse med reduceret kontakt til børnene. Interviews med fædrene
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samt observationer viser desuden, at det for hverken fædre eller børn er afgørende
med en tæt relation. I stedet taler de om glæden ved det samvær de får gennem de
aktiviteter Muhabet arrangerer, og de udtrykker i interviews og observationer ikke
noget umiddelbart ønske om en tættere relation. Erkendelsen af at der for visse af
fædrene er behov for et mere grundlæggende arbejde med kontakt og forældreevner,
før en tæt relation kan faciliteres, ses også blandt personalet i Muhabet. Det er netop
denne kontakt der i projektet er arbejdet meget succesfuldt med, hvilket har vist sig
yderst meningsgivende i den situation fædrene og familierne var. I denne henseende
skal kontakt betragtes som en vigtig komponent i et kontinuum, hvor en nær og dyb
relation er yderpunktet i den ene ende. Det er evaluators vurdering, at projektets fokus
på kontakt er en altafgørende forudsætning for det fremtidelige relationsarbejde.
Evalueringen finder, at både fædre og børn er meget tilfredse med deltagelsen i
projektet, og fædrene er meget bevidste om, at projektet åbner op for nogle muligheder
for samvær med børnene, som de bestemt ikke havde, hvis Muhabet ikke arrangerede.
Både fædre og børn sætter stor pris på personalet, og fædrene fremhæver især deres
høflighed, venlighed og evne til at passe godt på fædre og børn. Evalueringen
identificerer, at sidstnævnte er særligt vigtigt for fædrene, da de ofte finder det
udfordrende at have ansvaret for børnene alene og nyder, at de kan slappe af samtidig
med at de opretholder kontakten med børnene og får fælles oplevelser gennem
aktiviteterne. Nogle af fædrene nævner, at de ville have ringere eller ingen kontakt
med børnene, hvis det ikke var for Muhabet og projektet. Således understreger dette i
særdeleshed, at projektet bidrager med en grundlæggende kontakt, der på sigt har
betydning for den langvarige og vedvarende relation mellem far og barn. Børnene har
desuden dannet venskaber på kryds og tværs med hinanden og får med aktiviteterne
mulighed for at byde ind i almindelige samtaleemner med de øvrige kammerater i
skolen, om besøg i Tivoli og hvad man ellers lavede med far i weekenden. Derved
medfører projektet andre positive effekter, som ikke var forventede og identificeret før
projektstart.
Evalueringen viser, at nogle aktiviteter fungerer bedre end andre til at skabe gode
forudsætninger for leg og interaktion mellem far og barn. Her er det afgørende, at
personalet sætter rammen for samværet og hjælper fædre og børn med legen og
dialogen. I forlængelse heraf finder evalueringen, at der formentlig er rolleforvirring
blandt fædrene vedrørende personalets funktion. Det står for nogle af fædrene lidt
uklart, hvad deres eget ansvar er, hvad de kan forvente af personalet, og hvad formålet
med projektet i det hele taget er. Det tyder på, at der kan være et behov for mere
kommunikation mellem de involverede parter i projektet, samt en opmærksomhed på,
at enhver deltager vil tolke projektets formål ind i egne forståelsesrammer og
forventninger. Evalueringen viser, at fædrene generelt synes det er udfordrende at lege
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og snakke med deres børn, fordi de ikke er vant til at være sammen med børn på
denne måde. Således kan der i fremtiden være behov for en indsats, der sætter endnu
mere fokus på at klæde fædrene på til dette.
Projektet har haft udfordringer med rekrutteringen af deltagere, og der er identificeret
en række mulige barrierer. En stor del af rekrutteringsstrategien omfatter sociale og
psykiatriske instanser, som qua et samarbejde kan henvise potentielle deltagere til
projektet. På trods af at Muhabet har etableret kontakt til mange instanser har
rekrutteringsproblemerne været vedvarende i projektet. Evalueringen finder dog, at
mange af medarbejderne i instanserne kender Muhabet og projektet, men det er langt
fra alle, der bidrager aktivt til rekrutteringen eller samarbejder med Muhabet om
konkrete sager, der involverer fædre tilknyttet projektet. I de enkelte tilfælde hvor et
godt samarbejde mellem Muhabet og en given instans er etableret, viser interviews, at
det er til stor gavn for både instansen og faren. Trods problemerne med at rekruttere
projektdeltagere via instanserne er det lykkedes Muhabet at rekruttere det forventede
antal deltagere via alternative rekrutteringsstrategier.
Der er mange komplekse problemstillinger og udfordringer i fædrenes liv, der
påvirker deres stabilitet i hverdagen og gør det svært at opnå gode forudsætninger for
regelmæssig og god kontakt til børnene. Problemstillingerne omfatter blandt andet
konflikter med tidligere ægtefæller, boligforhold, økonomi, fysisk og psykisk helbred,
herunder traumatiske oplevelser og følgevirkninger heraf, der kan gøre det svært at få
hverdagen til at hænge sammen. Projektet har i høj grad forsøgt at hjælpe fædrene med
at håndtere disse udfordringer og på den måde søgt at bidrage til mere stabilitet.
Evalueringen viser imidlertid også, at opnåelsen af stabilitet i hverdagen er et
vanskeligt mål, fordi der hele tiden dukker nye forhindringer op i fædrenes liv. Dette
medfører, at Muhabet konstant må være omstillingsparate og sætte nye ting i værk for
at hjælpe fædrene. Forhindringerne der dukker op giver også anledning til nye
bekymringer hos fædrene, og det kan påvirke trivslen. De gennemførte interviews med
fædre samt observationerne viser, at det hjælper fædrene at søge kontakt og støtte hos
hinanden, og på den måde ved de, at de ikke er ene om den endeløse række af
problemer.
På baggrund af evalueringens fund er der formuleret ti anbefalinger i
konklusionsafsnittet, som kan tages i betragtning i lignende fremtidige projekter.
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3 Introduktion
Fædres tilstedeværelse og aktive involvering i barnets liv har stor betydning for
barnets fremtidige uddannelsesmuligheder og dets fortsatte psykosociale udvikling
(1,2). Omvendt medfører manglende regelmæssig kontakt mellem far og barn en større
risiko for problemer med rygning, alkohol, stoffer og kriminalitet i teenageårene og
senere i livet (3). Dette er også tilfældet selvom far og barn ikke bor sammen (4–6).
Tilsammen fortæller det, at far er vigtig i barnets liv. Den gode relation mellem far og
barn har også betydning for fædrenes trivsel og motivation i hverdagen (7). Relationen
kan dog være sårbar for fædre og børn, som er flygtninge eller indvandrere med
migrantbaggrund, fordi fædrene må forholde sig til forælder- og faderskab i en anden
kulturel kontekst end den vante, og dertil har nogle af fædrene et belastet psykisk
helbred, som yderligere vanskeliggør relationen til børnene (8). Fædrene oplever
skilsmisser, der medfører tab af kontakt til børnene, fordi skilsmisser blandt etniske
minoritetsfamilier i overvejende grad resulterer i intet eller meget begrænset samvær
mellem far og barn (8,9). Derudover inddrages fædrene kun i begrænset omfang i det
socialfaglige arbejde omkring barnet (10,11). Det afspejler en samfundsmæssig
opmærksomhed på kontakten mellem mor og barn, hvor far ikke i samme grad tages i
betragtning. Samlet set er der således flere faktorer, som udfordrer selve farrollen og
relationen mellem far og barn med minoritetsbaggrund.
I Muhabet København1 hilser personalet dagligt mere end 60 gæster velkommen (12),
hvoraf mange netop er fædre med flygtninge- eller indvandrebaggrund, der lever
psykisk belastede liv. Flere af fædrene har mistet overblikket over eget liv, de forsøger
at leve med skylden og skamfølelsen over en splittet familie, de oplever uforståelige
krav fra det sociale system i Danmark, og de har svært ved at overskue rettighederne i
forhold til børn og samvær (13). Dermed lever de særdeles udsatte og belastede liv,
står uden for arbejdsmarkedet og har usikre boligforhold. Med afsæt i denne erfaring,
og ovennævnte viden om betydningen af far-barn relationen, fik Muhabet i 2015
bevilliget økonomisk støtte fra VELUX FONDEN til at gennemføre et treårigt projekt,
hvis hovedformål er at forbedre kontakten og styrke relationen mellem far og barn.

Fædrene i projektet
De fædrene der i forskelligt omfang deltager i projekter har på den ene side nogle ting
og oplevelser til fælles, men de har også mange individuelle karakteristika, som
bidrager til at samlet billede af en forskelligartet fædregruppe. For at skitsere

1 Muhabet har også en afdeling i Aarhus. Dette projekt afvikles kun af Muhabet København. Når der

fremover refereres til Muhabet i denne slutevaluering er der tale om Muhabet København.
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spændvidden i fædregruppen præsenteres her tre fiktive fædre, som afspejler
projektets deltagere.
Far A: Han ankom til Danmark fra Marokko for mere end 20 år siden med sin
daværende kone og to børn efter en længerevarende flugt forbundet med mange
usikkerheder og livstruende oplevelser. Disse børn er i dag voksne og har egen familie
i Danmark, som han ikke har kontakt med. I hjemlandet arbejdede han hos en
grønthandler. Han har aldrig gået i skole og har ikke lært hverken at læse eller skrive.
Efter skilsmissen har han fået yngre børn med en ny kone, hvor der nu også er
separation og skilsmisse på tale. Han ser stadig børnene regelmæssigt, men er meget
ked af, at konen ikke ønsker at forblive sammen.
Far B: Han ankom til Danmark for omkring 10 år siden på grund af uroligheder i
hjemlandet Libanon. Tiden op til flugten var fyldt med konflikter blandt familie og
svigerfamilie i hjemlandet samt tre meget små børn. I hjemlandet var han tilknyttet
universitetet og begik sig i det akademiske miljø. Han har boet flere forskellige steder
rundt om i København, først sammen med sin daværende hustru og sidenhen alene og
sammen med sit ældste barn. I fremtiden håber han på at kunne vende tilbage til
universitetet, men har for tiden forskellige jobs på restauranter for at kunne forsørge
sig selv og det barn, der bor hos ham. Desuden lider han af svær astma, hvilket giver
udfordringer med helbredet og kan begrænse ham i de aktiviteter han ønsker at lave
med børnene.
Far C: Han ankom til Danmark fra Syrien for lidt mere end tre år siden med sin kone
og et barn. Hans yngste barn kom ikke med på flugten, og der er på nuværende
tidspunkt ikke kontakt til dette barn. I Syrien levede familien med frygten for fængsel
og besluttede derfor at flygte. Kort efter ankomsten blev Far C ramt af en kraftig
psykisk efterreaktion, hvilket resulterede i store konflikter med konen, og der kører på
nuværende tidspunkt en børnesag i forvaltningen, hvor moren forsøger at få den fulde
forældremyndighed. Det er en fastlåst situation som betyder, at det ikke er muligt for
ham at have samvær med sit barn, men han har alligevel et stort behov for støtte til at
håndtere situationen.

3.1 Projektets indhold
Projektet Familieaktiviteter: en særlig indsats for at forbedre relationerne mellem
traumatiserede flygtninge- og indvandremænd og deres børn er et flerstrenget initiativ, som
indeholder tre kerneelementer: 1) etablering af netværkssamarbejde med sociale og
psykiatriske instanser, 2) afvikling af familieaktiviteter om lørdagen for fædre og børn
samt 3) stabilisering af fædrenes hverdag. De spiller hver især en rolle for at realisere
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det overordnede formål om at styrke relationen mellem fædre og deres børn. Til hvert
af kerneelementerne er der formuleret succeskriterier, som bruges til afklare, hvorvidt
elementerne bidrager som forventet til at opnå hovedformålet. Derudover er der
tilknyttet nogle forventede effekter til to af kerneelementerne. Figur 3.1 illustrerer de
tre kerneelementer i venstre side, forventet effekt i midten og de formulerede
succeskriterier længst til højre. Hovedformålet fremgår af den øverste grå boks. Under
figuren beskrives de tre kerneelementer, som har været centrale i projektet.

Styrke relationen mellem fædre og børn
Kerneelement

Etablering af samarbejde
med relevante sociale og
psykiatriske instanser

Forventet effekt

Succeskriterium

Bedre overblik over
instanserne og hvad de
kan hjælpe med

50 % af nye gæster er
henvist fra en af
instanserne

Kontakten med
sagsbehandlere og hjælp
til fædre er lettere

50 % af instanserne ønsker
og kan se relevansen af et
tættere samarbejde

Muhabets synlighed er
bedre og flere kender
stedet
50 % af fædrene oplever
forbedret relation til deres
børn
Afvikling af aktiviteter der
skaber rammer for fædre
og børns kontakt

32 – 45 fædre deltager i
aktiviteterne med deres
børn
50 % af børnene udtrykker
tilfredshed med aktiviteter
og samvær med far

Stabilisering af fædrenes
hverdag via kontakt til og
hjælp fra Muhabet

Fædrene får mere struktur
i hverdagen og tager
ansvar for eget liv

50 % af fædrene opnår
generelt mere stabilitet i
livet

Fædrene oplever mere
social kontakt til venner,
familier og børn

Figur 3.1: Oversigt over projektets overordnede formål, de tre kerneelementer og de tilknyttede
succeskriterier samt forventede effekter, der ønskes realiseret ved projektets afslutning.
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Etablering af samarbejde med sociale og psykiatriske instanser
Det første kerneelement i projektet havde fokus på at udvide og forbedre samarbejdet
med forskellige sociale og psykiatriske instanser, der regelmæssigt er i kontakt med
den samme målgruppe som Muhabet. Til det formål foregik et målrettet arbejde med
at identificere og opsøge disse relevante samarbejdspartnere. Det omfattede afholdelse
af informationsmøder, telefonmøder, oplæg for personalegrupper, erfaringsudveksling
samt udlevering af informationsmaterialer om Muhabet, der nemt kunne videregives
til relevante borgere. Formålet hermed var at rekruttere fædre til projektet, der ikke i
forvejen var kendt af Muhabet. Medarbejderne i de sociale og psykiatriske instanser
var således nogle nøglepersoner, der havde en afgørende rolle for gennemførelsen af
projektet og realiseringen af formålet om at forbedre relationen mellem far og barn.
Derudover foregik rekrutteringen af deltagere til projektet via den generelle
tilstrømning af nye gæster til Muhabet. Dermed var der tale om en tostrenget
rekrutteringsstrategi. Det var forventet, at 100-120 nye gæster kom til Muhabet i løbet
af det første projektår, hvoraf halvdelen af disse var henvist fra sociale og psykiatriske
instanser, som Muhabet havde været i kontakt med. Målsætningen var, at 50-60 af
disse passede til projektets målgruppebeskrivelse, hvoraf 75 procent valgte at deltage i
aktiviteterne for fædre og børn (13). Denne forventning understreger vigtigheden af
første kerneelement, omkring samarbejde med instanser, i forbindelse med
rekrutteringen. Desuden var det hensigten, at samarbejdet med instanserne bidrog til,
at Muhabets personale med hjælp fra nøglepersonerne kunne yde en bedre individuel
bistand til sine gæster.

Aktiviteter for fædre og børn
Det store omdrejningspunkt i projektet var afviklingen af tilbagevendende
lørdagsaktiviteter for fædre og børn. De planlagte aktiviteter spænder bredt og var
både større udflugter, udforskning af aktiviteter i lokalområdet samt aktiviteter i
Muhabets lokaler på Nørrebro. Aktiviteterne inkluderede eksempelvis en bustur til
Knuthenborg Safaripark, forlystelser på Bakken, Zoologisk have, museumsbesøg,
snobrødsbagning i skoven, boldspil i Nørrebrohallen, leg med trylledej,
fødselsdagsfejring, brætspil og malerværksted. Hensigten med de mange forskellige
aktivitetstyper var at tilgodese forskellige interesser og præferencer, både for fædres og
børns vedkommende. Fælles for samtlige aktiviteter var, at Muhabets personale
arrangerede og sørgede for mad og den nødvendige transport. Tanken var, at det
frigjorde fædrene fra det praktiske ansvar, så de i stedet kunne bruge energien og
opmærksomheden på samværet med børnene. Projektbeskrivelsen understreger, at de
planlagte aktiviteter burde være tilpas rolige og samtidig have potentiale til at styrke
fædre og børns selvværd (13). Lørdagsaktiviteterne fandt sædvanligvis sted lørdage fra
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kl. 12-16 og blev påbegyndt i maj 2016. Hver gang deltog to fra Muhabets
personalegruppe.

Stabilisering af fædrenes hverdag
Muhabet har igennem mange år forsøgt at skabe en mere stabil hverdag for sine
gæster. Det er et af værestedets kerneydelser, og det er erfaringen, at regelmæssig
tilknytning til og brug af Muhabets tilbud resulterer i en mere stabil hverdag. Derfor
var projektets fokus på stabilitet ikke nogen ny tilgang, og stabiliseringen var også
formuleret som en sekundær og sideløbende indsats i projektet sammenlignet med de
to øvrige kerneelementer, der i stedet havde en helt central og primær rolle.
Antagelsen var, at der ville være gensidig interaktion mellem deltagelse i
lørdagsaktiviteterne med børnene, samarbejdet med de sociale og psykiatriske
instanser og den enkelte fars stabilitet i hverdagen. Der var således i
projektformuleringen ikke planlagt nogen ekstraordinær indsats for at forbedrede
fædrenes stabilitet foruden Muhabets vanlige praksis. Det daglige arbejde med
stabilitet i Muhabet består i at sikre, at gæsterne benytter sig af Muhabets tilbud om
samvær med andre gæster, hvile, hjælp til håndtering af rudekuverter og andre
formelle breve, henvisning til relevant hjælp hos forskellige instanser, lektiehjælp og
henvisning til frivillige bisiddere, der kan deltage i møder og konsultationer.
Forståelsen af stabilitet betragtes ud fra tre afgørende punkter:
•

Sociale relationer

•

Psykisk og fysisk helbred

•

Praktiske livsomstændigheder

Det sidstnævnte punkt omfatter blandt andet afklaring og hjælp til håndtering af
boligsituation, samt overblik over økonomiske forhold.

3.2 Rapportens formål
Slutevalueringen er gennemført af Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri.
Gennem projektperioden er der er afholdt workshops undervejs med henblik på læring
og tilpasning af det videre projekt. Formålet med slutevalueringen er at opnå viden
om, hvorvidt projektet har realiseret de forventede effekter og succeskriterier, og
belyse hvordan og i hvilket omfang projektet bidrager til det overordnede formål om at
styrke relationen mellem fædre og deres børn. Dette inkluderer en evaluering af,
hvorledes hver af de tre kerneelementer spiller en rolle for realiseringen af formålet.
Endvidere er formålet med slutevalueringen at indkredse opmærksomhedspunkter i
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forbindelse med implementeringen og afviklingen af projektaktiviteter, som har
afgørende betydning for projektets gennemførelse. Dette inkluderer også en
kortlægning af den læring og tilpasning, der har fundet sted undervejs i projektet.
Opmærksomhedspunkterne omsættes til en række anbefalinger, der dels kan anvendes
til at styrke en eventuel effekt af projektet og dels benyttes som et udgangspunkt for
lignende projekter, der skal startes i fremtiden.
Slutevalueringen afrunder det treårige projekt og følger i kølvandet på
midtvejsevalueringen gennemført i 2017. Midtvejsevalueringen konkluderede, at
projektet overordnet set var kommet godt fra start, og at der blev afviklet en bred vifte
af forskellige aktiviteter for fædre og børn om lørdagen, som generelt skabte en god
ramme for kontakt mellem far og barn. Her viste personalet sig også betydningsfuld
for en god rammesætning. Der var taget kontakt til mange sociale og psykiatriske
instanser, formidlet viden om projektet samt etableret både følgegruppe og
netværksgruppe, men spørgeskemaundersøgelsen viste, at det endnu var uklart for
mange af medarbejderne i instanserne, hvordan og hvornår et eventuelt samarbejde
omkring fædrene tilknyttet Muhabet kunne foregå. Midtvejsevalueringen
identificerede også nogle opmærksomhedspunkter, som indbød til reviderede
strategier fremadrettet. Der var flere udfordringer med rekrutteringen af deltagere som
følge af børnenes øvrige forpligtigelser i weekenden, mødrenes indflydelse og
afhængigheden af de sociale og psykiatriske instansers formidling af projektet til
potentielle deltagere. Stabiliteten af fædrenes hverdag viste sig i praksis svær at måle
og italesætte. Der tegnede sig et billede af meget forskellig trivsel blandt fædrene, og
særligt konflikter med barnets mor og den psykiske sygdoms indvirkning på
dagligheden havde stor betydning for stabiliteten. Fædrene udtrykte et stort behov for
stadig at have fokus på stabiliteten fremover, som forudsætning for en bedre kontakt
til barnet.
Slutevalueringen henvender sig til praktikere og beslutningstagere såvel som øvrige
borgere, der ønsker viden om projektet og inspiration til lignende sociale projekter for
udsatte målgrupper. Slutevalueringen suppleres af et idékatalog, der kort og præcist
samler praktiske og konkrete anbefalinger til lignende projekter samt en videnskabelig
artikel, der formidler resultater til et internationalt miljø.
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4 Evalueringsdesign
Denne slutevaluering afrunder et flerårigt projektforløb, hvor procesevaluering og
løbende tilpasning af metoder og aktiviteter har været omdrejningspunktet. Det
overordnede evalueringsdesign afspejler procestænkningen og projektets faseinddelte
karakter. Evalueringsmetoder og fund blev diskuteret ved fire workshops med henblik
på at drøfte konkrete løsnings- og forbedringsforslag, der gav anledning til at revidere
projektet og dets metoder. På evalueringsworkshops deltog Muhabets projektleder og
det øvrige personale involveret i projektets daglige afvikling, samt repræsentanter fra
Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri.

Fase 3
W Tilpasning

W

Fase 4
Afvikling af revideret
projektmodel

Fase 5
Afslutning

W

Logbøger og
registrering

Observation
NetværksStabilitetsaf aktiviteter spørgeskema spørgeskema

Interviews
med fædre

Fokusgruppe
medarbejdere

W

Fase 1 & 2
Rekruttering og
lørdagsaktivitet

2018

2017

2016

Figur 4.1: Projektets evalueringsdesign afbilledet i et tidsmæssigt perspektiv fra 2016 til og med 2018. De
grønne felter viser projektets faseinddeling. Disse er i flere tilfælde opdelt af workshops markeret med
’W’. Hver datakilde fremgår af firkanterne i venstre side af figuren. Indsamlingstidspunkterne for den
enkelte datakilde ses af de grå bokse i figuren. De stiplede lodrette linjer markerer årsskifte.
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Ovenstående Figur 4.1 giver overblik over projektets faser, det overordnede
evalueringsdesign og viser den tidsmæssige placering af evalueringsaktiviteterne samt
workshops. Workshop tre og fire var ledsaget af henholdsvis midtvejsevalueringen og
slutevalueringen. De følgende afsnit beskriver datagrundlaget for slutevalueringen,
som er afbilledet i de grå bokse til venstre i Figur 4.1. Evalueringsdesignet beror
oprindeligt på et mixed-methods-design, hvor både kvantitative og kvalitative data
anvendes. Det er kvalitative datakilder, der udgør størstedelen af
evalueringsmaterialet, hvilket hænger sammen med ønsket om et evalueringsmæssigt
fokus på processer. Som et led i kvalificeringen af slutevalueringen gennemføres
kildetriangulering, hvorved forskellige datakilder anvendes til at belyse projektet fra
forskellige perspektiver.

4.1 Metode og Datagrundlag
For hver datakilde præsenteres praktiske detaljer om antal, informanter, tidspunkt og
sted for dataindsamlingen samt informationer om de undersøgte tematikker.
Derudover fremhæves særlige fordele for de respektive datakilder. Bemærkninger om
kvalitet og eventuelle udfordringer med de forskellige datakilder beskrives også. Det
kvalitative datamateriale gennemgås først og omfatter deltagerobservation, interviews
med fædre samt fokusgruppeinterview med personalet i Muhabet.

4.1.1 Kvalitativt datagrundlag
I løbet af projektperioden fra januar 2016 til udgangen af december 2018 blev der
gennemført deltagerobservationer af i alt 14 af 108 afviklede lørdagsaktiviteter.
Inddelt i ti forskellige typer fordeler aktiviteterne sig som vist i Tabel 4.1.
Aktivitetstype

Antal aktiviteter

Zoo og dyreparker mm.
12*
Ud i naturen
8
Museer, slotte og kirker
10*
Sport
12
Teater
12
Film og biograf
10*
Madlavning
10*
Kreativt værksted
11*
Forlystelser
13*
Mærke- og fødselsdage
10*
Tabel 4.1: Antal forskellige aktivitetstyper som Muhabet har afholdt for fædre og børn i projektperioden. I
alt 108 aktiviteter. * angiver at der er foretaget observation af aktivitetstypen efter midtvejsevalueringen.
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Tabel 4.1 viser en jævn fordeling af aktiviteter fordelt på de forskellige typer. Syv af
observationerne fandt sted efter midtvejsevalueringen, og anvendes som datagrundlag
i denne slutevaluering. De anførte stjerner i Tabel 4.1 viser, at det var syv forskellige
aktivitetstyper, der blev observeret af evaluator. Foruden lørdagsaktiviteterne blev der
også gennemført deltagerobservation af ét af de arrangerede fædremøder. Her deltog
cirka 12 af de fædre, der var involveret i projektet på det givne tidspunkt. Alle
deltagerobservationerne er foretaget af den samme person (HL) fra Kompetencecenter
for Transkulturel Psykiatri. Observationerne blev ikke foretaget på baggrund af en på
forhånd fastlagt observationsguide. I stedet anvendtes en åben tilgang, hvor der blev
skelet til de formulerede formål og succeskriterier. De nedfældede observationsnoter
rummede derfor fyldige, nuancerede og detaljerige beskrivelser af interaktionerne
mellem fædre og deres børn, interaktioner imellem børnene, interaktioner imellem
fædrene, og reaktionerne på de respektive interaktioner. Det generelle humør blandt
deltagerne, personalets betydning og aktivitetens bidrag til rammesætningen for
kontakten mellem far og barn blev også indfanget via observationerne.
Deltagerobservationer indbefatter oftest kortere dialoger, samtaler og interviews af
forskellig karakter (14). Børnenes perspektiv, præferencer og oplevelser med samværet
med far blev ikke kortlagt via selvstændige metoder. Netop derfor anvendtes de
kortere samtaler under deltagerobservationerne særligt til at sætte fokus på børnene.
Generelt er fordelen ved observation af aktiviteterne, at det giver en mere
dybdegående indsigt i kerneelementets praksis. Det muliggør en undersøgelse af det
sociale liv imellem mennesker i en specifik kontekst, hvor handlinger og interaktioner
kan sættes i centrum (14,15). Desuden fungerede observationerne som en del af det
forståelsesmæssige grundlag, der blev benyttet under interviews med de deltagende
fædre. Observationerne bidrog nemlig med en vigtig viden, der gjorde det lettere at
forstå udsagn (16).
Derudover blev der gennemført semistrukturerede interviews med ni fædre. Fire af
disse interviews blev gennemført i løbet af projektets første halvdel, med særligt fokus
på at sikre brugerinddragelse med henblik på tilpasning af projektet. De resterende
fem interviews blev gennemført sidst på efteråret 2018, i månederne umiddelbart op til
projektets afslutning, og det er kun disse interviews, der anvendes i slutevalueringen.
Fædrene udvalgt til interview blev identificeret af evaluator via en opgørelse over
fædre tilknyttet projektet. Herefter blev projektlederen konsulteret for at få indblik i,
hvor meget de forskellige fædre deltog og modtog anden støtte fra Muhabet. Evaluator
har efterfølgende udvalgt fædrene med henblik på at opnå stor variation i gruppen af
de interviewede fædre. Elleve fædre blev adspurgt om deltagelse i interviews i
efteråret 2018. Heraf afviste tre at deltage, en far blev interviewet, men trak
efterfølgende sit samtykke, og de sidste to blev fravalgt af evaluator grundet sen

Evaluering af Familieaktiviteter for fædre og børn

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

15

tilbagemelding. Karakteristika for de fædre, der deltog i interviews i efteråret 2018 er
anført nedenfor i Tabel 4.2.
Far 1

Oprindeligt fra Sudan. Deltager jævnligt med et barn i projektet og har gjort det siden
lørdagsaktiviteternes begyndelse. Modtager anden særlig støtte fra Muhabet.

Far 3

Oprindeligt fra Irak. Deltager med et barn. Deltog jævnligt i lørdagsaktiviteterne siden
2017, men har mod projektets afslutning mistet kontakt til barnet, og deltager derfor
ikke i fælles aktiviteter for fædre og børn. Modtager anden særlig støtte fra Muhabet.
Oprindeligt fra Egypten. Deltager jævnligt med to til fire børn, og har gjort det siden
lørdagsaktiviteternes begyndelse. Modtager ikke anden særlig støtte fra Muhabet.

Far 4

Oprindeligt fra Irak. Deltager jævnligt med en til to børn siden 2017. Modtager ikke
anden særlig støtte fra Muhabet.

Far 5

Oprindeligt fra Pakistan. Deltager jævnligt med to børn og har gjort det siden
lørdagsaktiviteternes begyndelse. Modtager anden særlig støtte fra Muhabet.

Far 2

Tabel 4.2: Karakteristika for de interviewede fædre i efteråret 2018.

Samtlige af de fem interviews var ledsaget af et skriftligt samtykke fra de respektive
interviewpersoner. Interviewene blev gennemført både med og uden tolk afhængigt af
den enkelte fars behov, i Muhabets lokaler eller rolige og mere private områder af
Nørrebro Hallen. Interviewene var af varierende længde, 60 – 75 minutter. Indholdet
rettede i særdeleshed opmærksomhed mod fædrenes samlede vurdering af projektets
indflydelse på deres muligheder som far, farrollen generelt, lørdagsaktiviteternes
centrale funktion i projektet, personalets betydning og projektets fremtidsperspektiver.
Derudover blev fædrenes oplevede stabilitet, almene hverdag og eventuelle forandring
af denne forsøgt belyst under interviewene. Alle interviewene blev gennemført af den
samme person (HL) fra Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, som også
gennemførte deltagerobservationer. Herigennem udnyttes muligheden for at henføre
til konkrete situationer og lørdagsaktiviteter under interviewet, og derved få nogle
meget konkrete og situationsnære diskussioner og beskrivelser af, hvad der i farens
optik skete, og hvordan han oplevede det.
Personalet i Muhabet der alle i større eller mindre grad har været involveret i projektet,
deltog i et fokusgruppeinterview, som fandt sted i Muhabet i november 2018. Det
varede knap tre timer inklusiv pauser. Alle syv deltagere gav skriftligt samtykke.
Interviewet stillede skarpt på at få personalet til at diskutere projektet i sin helhed, de
gjorte erfaringer samt gennemførligheden og anvendeligheden af de anvendte metoder
og projektaktiviteter. Der blev også drøftet dilemmaer i projektet, og reflekteret over
hvordan disse blev håndteret. Desuden blev personalet bedt om at give deres bud på,
hvordan projektet burde se ud, hvis de med den nuværende viden fik til opgave at
planlægge og gennemføre det igen. Fokusgruppeinterviewet blev gennemført som en
blanding mellem forholdsvis brede startspørgsmål og praktiske opgaver, der dannede
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afsæt for mere målrettede og fokuserede meningsudvekslinger. Hermed blev en af
fordelene ved et fokusgruppeinterview udnyttet, hvor udveksling af erfaring og
forståelse producerer viden om de komplekse nuancer og facetter i projektet som
intervieweren ikke nødvendigvis har kendskab til (17,18).
Både interviews og observationer diskuteredes løbende med det øvrige evaluerings- og
forskningsteam hos Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri. De anvendte citater
er let redigerede med henblik på at fremme læsevenligheden.

4.1.2 Kvantitativt datagrundlag
Foruden de ovennævnte kvalitative datakilder, anvendes flere datakilder af kvantitativ
karakter. Det omfatter spørgeskemaundersøgelser gennemført med henholdsvis de
deltagende fædre og medarbejdere fra nogle af de sociale og psykiatriske instanser
Muhabet har været i kontakt med, som led i formidlings- og netværksarbejdet. Alle
spørgeskemaer er udfyldt og indsamlet i papirformat.
Spørgeskemaundersøgelsen med de deltagende fædre er gennemført ad flere
omgange. I denne slutevaluering indgår kun spørgeskemaer besvaret i perioden efter
midtvejsevalueringen, hvor tolv fædre har besvaret mindst én gang. Oprindeligt var
det planen, at spørgeskemaet skulle besvares to gange for hver far, henholdsvis lige
efter midtvejsevalueringen medio 2017 og ved projektets afslutning i efteråret 2018.
Imidlertid er der kun to af fædrene, der har besvaret spørgeskemaet de to planlagte
gange efter midtvejsevalueringen, og derfor inkluderes kun den første af de to fædres
besvarelser her i slutevalueringen. Endvidere faldt besvarelserne ikke grupperet om et
bestemt tidspunkt, men i stedet blev de udfyldt løbende i takt med, at personalet var i
dialog med fædrene om spørgeskemaudfyldelsen, hvor cirka én far besvarede
spørgeskemaet hver måned. Det er en væsentlig pointe, at det ikke nødvendigvis er de
samme fædre, der har besvaret spørgeskemaerne før og efter midtvejsevalueringen.
Samlet set bevirker disse udfordringer, at den enkeltes far udvikling over tid ikke kan
evalueres. Der er i stedet tale om, at besvarelserne giver en status på fædrenes
individuelle tilstand og livssituation på de givne tidspunkter, og det er muligt at se på
en samlet udvikling for fædrene over tid, når besvarelserne før og efter
midtvejsevalueringen sammenlignes.
I praksis blev spørgeskemaerne udfyldt ved, at Muhabets personale udleverede
papirerne og assisterede med udfyldelse ved behov. Evaluator er ikke bekendt med
hvor mange af fædrene der er blevet tilbudt at besvare, og hvor mange af disse, der har
takket nej. Den manglende konsekvente udfyldelse af spørgeskemaer for samtlige
deltagende fædre på de fastlagte måletidspunkter afspejler personalets erfaring med, at
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distribution og indsamling af data er vanskeligt. Personalet beskriver, at
dataindsamling kan stride imod Muhabets vanlige praksis, hvor anonym og frivillig
deltagelse er højt prioriteret, og der ikke er krav om dokumentation af gæsterne. Ved
midtvejsevalueringen konstaterede personalet også denne udfordring. I den
forbindelse blev spørgeskemaet revideret for at tilpasse spørgsmålene til
fædregruppen. Der er derfor enkelte afvigelser i spørgsmålene før og efter projektets
midtvejsevaluering.
Begge udgaver af spørgeskemaet indeholder spørgsmål om demografiske forhold med
henblik på at få indsigt i stabiliteten i fædrenes hverdag. Spørgsmålene vedrører alder,
bolig, beskæftigelse, forsørgelsesgrundlag og mulighed for at søge hjælp til
boligsociale forhold. Derudover indgår WHO-5 trivselsindeks også som en del af de
spørgsmål fædrene besvarede både før og efter midtvejsevalueringen. Trivselsindekset
er udviklet af professor Per Bech med henblik på at belyse den generelle trivsel i
befolkningen. Det inkluderer fem spørgsmål og er både testet samt valideret i flere
forskellige befolkningsgrupper i flere lande (19,20). De ændrede spørgsmål centrerer
sig om samværet med børnene og øvrige sociale relationer. I den første udgave af
spørgeskemaet indgik syv spørgsmålet om relation og samvær med barnet. Dette blev
reduceret til tre i den reviderede udgave, hvoraf et enkelt spørgsmål var helt nyt.
Årsagen til ændringen var, at nogle spørgsmål var formuleret på den måde, som var
vanskelig for fædrene at svare på. I den reviderede udgave blev to spørgsmål om
øvrige relationer til andre voksne tilføjet for at få indblik i, hvorvidt fædrene er
ensomme og om de har nogen i omgangskredsen at tale med om fortrolige emne som
eksempelvis børneopdragelse og problemer med den tidligere ægtefælle.
Spørgeskemaundersøgelsen blandt medarbejdere fra de sociale og psykiatriske
instanser blev gennemført to gange i løbet af projektperioden, henholdsvis i maj og
juni 2017 samt oktober og november 2018. Det er kun tal fra
spørgeskemaundersøgelsen gennemført i 2018, som rapporteres i slutevalueringen. De
præcise opgørelser fra den tidligere undersøgelse findes i midtvejsevalueringen.
I alt 63 medarbejdere fra 12 forskellige sociale eller psykiatriske instanser besvarede
spørgeskemaet i forbindelse med slutevalueringen. Alle instanser som Muhabet har
holdt informationsoplæg hos i perioden 1.4.2016-1.9.2018 blev kontaktet med henblik
på deltagelse i mindst en af spørgeskemaundersøgelserne. I første omgang blev
telefonisk kontakt forsøgt og derefter via mail ved manglende besvarelse af opkald. I
de fleste tilfælde har hver social eller psykiatrisk instans kun deltaget i
spørgeskemaundersøgelsen en gang. Distributionen af spørgeskemaerne er foregået
via den nøgleperson i instansen, som evaluator var i kontakt med. Denne nøgleperson
videregav spørgeskemaet til relevante medarbejdere og kollegaer.
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Der er syv instanser som ikke besvarede trods gentagende henvendelser fra evaluator,
og medarbejderne har derfor ikke haft mulighed for at deltage i
spørgeskemaundersøgelsen.
Instanstype

Kontaktede/deltagende instanser

Antal besvarelser

Psykiatriske behandlingsenheder

3/2

35

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

7/3

13*

Væresteder

2/2

8**

Andre instanser

7/5

7***

Tabel 4.3: Overblik over kontaktede og deltagende instanser fordelt på instanstype samt antallet af
spørgeskemabesvarelser.
*for en af de deltagende instanser er det kun afdelingslederen, der har besvaret spørgeskemaet.
**for en af de deltagende instanser er det kun afdelingslederen, der har besvaret spørgeskemaet.
*** for tre af de deltagende instanser er det kun afdelingslederen, der har besvaret spørgeskemaet.

I Tabel 4.3 ovenfor ses et overblik over deltagelse og antallet af besvarelser fordelt på
instanstype. Kategorien ’Andre instanser’ omfatter integrationsinitiativer,
rådgivningsenheder samt sociale viceværter og bydelsmødre, der er forankrede i
lokalmiljøet. Det ses, at der var en skæv fordeling blandt de deltagende instanstyper.
Særligt instanserne tilhørende sundheds- og omsorgsforvaltningen er ikke
repræsenteret i samme omfang som de øvrige, da under to tredjedele af de kontaktede
instanser har deltaget. Denne skævhed betyder, at resultaterne ikke kan betragtes som
repræsentative for den samlede gruppe af instanser som projektlederen har været i
kontakt med. For flere besvarende instansers vedkommende er det udelukkende en
leder, der har besvaret spørgeskemaet. Dette giver yderligere udfordringer og bias i
forhold til at formidle repræsentative resultater. Lederne angiver oftest travlhed som
årsag til, at de øvrige medarbejdere ikke kan besvare. Det er vigtigt at tage i
betragtning, at lederne typisk ikke har nogen daglig borgerkontakt. Dette påvirker
selvfølgelig resultaterne, som skal læses i et perspektiv, der tager højde for, at
opgørelsen ikke udelukkende afspejler den viden og de oplevelser som medarbejdere i
daglig kontakt med målgruppen har. I stedet er resultatet også en tilkendegivelse af
den ledelsesmæssige viden og holdning hos nogle af de sociale og psykiatriske
instanser. Vedrørende både ’Væresteder’ og ’Andre instanser’ gælder det for minimum
50 procent af de besvarende instanser, at det udelukkende er en leder, der besvarede
spørgeskemaet.
Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om kendskabet til henholdsvis Muhabet og
projektet vedrørende fædre og deres børn. Derudover undersøger spørgeskemaet
erfaringerne med at rekruttere nye fædre til projektet og det generelle samarbejde med
Muhabet omkring gæsternes oplevede sociale og psykiatriske problematikker.
Spørgeskemaet er ikke valideret.
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Desuden blev korte telefoninterviews gennemført med enkelte personer fra de sociale
eller psykiatriske instanser i forbindelse med de opkald evaluator har foretaget, for at
spørge den enkelte instans om interesse i at besvare spørgeskemaet.

4.1.3

Øvrige datakilder

De kvalitative og kvantitative datakilder suppleres af nogle nøgledokumenter. Disse
omfatter logbøger, opgørelse over antal deltagende fædre, opgørelse over antal
gæster i Muhabet samt opgørelse over kontakt med sociale og psykiatriske
instanser, der er eller betragtes som mulige samarbejdspartnere.
Logbøgerne blev udfyldt umiddelbart efter hver lørdagsaktivitet af en fra
personalegruppen i Muhabet. Proceduren med at føre logbog blev indført efter
projektets seks første lørdagsaktiviteter på grund af et ønske om at have mere styr på,
hvad der fungerer og ikke fungerer og derved fastholde erfaringer og anvende et
læringsredskab. Logbøgerne indeholder følgende punkter: ’Værter’, ’Frivillige’,
’Gæster/fædre/børn’, ’Kort om dagens aktivitet’, ’Hvad fungerede godt?’, ’Hvad
fungerede mindre godt?’, ’Ideer til ændringer’. Undervejs i projektet er logbogen
udvidet med nye punkter. Efter anden læringsworkshop tilføjes to punkter:
’Tilbagemelding fra børnene – synes de aktiviteten var sjov?’ og ’Tilbagemeldinger fra
fædre’. Felterne blev tilføjet på grund en af stigende interesse i at vide, hvad der i
deltagernes perspektiv er godt og mindre godt ved de forskellige aktiviteter. Kort før
midtvejsevalueringen blev endnu et punkt tilføjet: ’Iagttagelser relation forældre-børn’.
Dette punkt kan give nogle helt konkrete eksempler på, hvornår og hvordan der
opstod interaktion i løbet af aktiviteten. Samlet set giver logbøgerne et billede af, hvad
der skete under hver aktivitet samt projektets udvikling undervejs, hvilke
problemstillinger personalet mødte og de gjorte erfaringer. I et evalueringssigte
muliggør logbøgerne at få et detaljeret indblik i den læring og tilpasning, der er
foregået i projektperioden.
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5 Projektets resultater
Dette kapitel præsenterer evalueringens fund i fire overordnede afsnit om henholdsvis
formål og målgruppe samt hvert af projektets tre kernelementer: 1) etablering af
samarbejde med sociale og psykiatriske instanser, 2) aktiviteter for fædre og børn samt
3) stabilisering af fædrenes hverdag. Projektbeskrivelsen lægger op til, at projektet vil
omfatte vedvarende udvikling, revidering og tilpasning i hele projektperioden med
henblik på at anvende de foreløbige erfaringer og resultater til at forme og forbedre
projektet fremadrettet. Derfor er der i flere tilfælde gennemført større eller mindre
forandringer og justeringer undervejs i projektet, som udspringer af
implementeringserfaringerne. I fremstillingen af resultaterne nedenfor inddrages
udviklingsperspektivet. I den forbindelse præsenteres fund vedrørende de centrale
forandringer i projektet, bevæggrunden for forandringerne samt
virkningsmekanismerne i relation til projektets succeskriterier og forventede effekter.
Udover de præsenterede fund indeholder hvert afsnit en opsummering, der indkredser
særlige opmærksomhedspunkter. Disse opmærksomhedspunkter danner baggrund for
dele af konklusionskapitlet, hvor anbefalinger relateret til opmærksomhedspunkterne
præsenteres.

5.1 Projektets formål og målgruppe
Ifølge projektbeskrivelsen er formålet med projektet at forbedre relationen mellem far
og barn. Bevæggrunden for at arbejde med dette formål tager udgangspunkt i
Muhabets mangeårige erfaringer, hvor de har set flere fædre, der mister kontakten til
børnene i forbindelse med skilsmisser. Projektbeskrivelsen bygger i den forbindelse på
en idealforestilling om, at den gode relation mellem far og barn lægger i den helt nære
og tætte interaktion. Til at belyse håndteringen af formålet anvendes data fra
fokusgruppeinterviewet med personalet i Muhabet og interviews med fædrene.
Evalueringen viser, at projektets løbende erfaringer har givet anledning til at nuancere
beskrivelsen af formålet. I stedet for at fokusere på relationen fremhæver
personalegruppen kontakt som omdrejningspunktet i projektet:
”I projektbeskrivelsen der bliver der talt om relation, men vi er gået over til at tale mere om
kontakt. Og jeg tror den er mere… Det har været ret bevidst tror jeg, måske ikke fra
starten. Men nu gør jeg det faktisk bevidst fordi at relationer, der ligger noget tættere i det,
og for manges vedkommende handler det mere om kontakt”. (medarbejder i Muhabet,
fokusgruppeinterview)
Nuanceringen udspringer af en bevidsthed om nogle grundlæggende forforståelser i
personalegruppen omkring ’den gode far’, og hvordan det afveg fra den virkelighed,
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der gjorde sig gældende for nogle af deltagerne i projektet. En anden medarbejder
fremhæver også kontakten som det centrale:
”Kontakt, altså en vedholdende kontakt, en forbedring af mange af fædrenes kontakt til
børnene, altså at de ser hinanden måske mere regelmæssigt end de måske ville have gjort
tidligere. Det synes jeg også er en del af det vi godt kan bryste os af, at vi har hjulpet dem
med. Altså den gode og nære kontakt, det er ligesom noget andet”. (medarbejder i Muhabet,
fokusgruppeinterview)
Uddraget viser hvilket mulighedsrum personalet har kunne handle inden for, i forhold
til styrke samværet mellem far og barn. Overordnet set må forståelsen af projektets
formål og netop relationen derfor betragtes som en dynamisk størrelse, der udvikler
sig og er flytbar på et kontinuum. Graden af kontakt er således er et udtryk for et
område på dette kontinuum af relation. Denne nuancerede forståelse af relation har
givet mulighed for, at projektet har kunne arbejde langt bredere og yde støtte til fædre
og børn, der hvor behovet var størst – netop vedrørende den grundlæggende kontakt.
Derved har projektet haft succes med at forbedre relationen mellem far og barn.

Barnets tarv
Undervejs i projektet har personalet været optagede af at diskutere og reflektere over,
hvad kontakt medfører. De stiller flere gange spørgsmålstegn ved hvad god kontakt er,
og fremhæver dilemmaer omkring, hvordan det skal gribes an i praksis. Flere fra
personalegruppen tilkendegiver, at det er noget af det sværeste ved projektet. At
navigere på en vej hvor der hele tiden skal tages stilling til, om projektets formål om
forbedret relation og kontakt mellem far og barn nu også er det bedste for børnene:
”Det er jo der, hvor tvivlen kan komme ind nogen gange. Fordi der er jo nogen gange, hvor
jeg har tænkt: ’Nej. Han er for langt ude, han kan ikke være nogen far’. Det har vi også
oplevet. Det synes jeg også er vigtigt hele tiden, det der med at holde barnets behov for øje”.
(medarbejder i Muhabet, fokusgruppeinterview)
Personalet fortæller, at det er noget, der giver anledning til mange snakke på kontoret,
når tvivlen og dilemmaet opstår. Det vidner både om, at det været et svært emne, men
samtidig også om ansvarlighed fra Muhabets side, hvor personalet med det samme har
reageret på dilemmaet og indhentet konkret rådgivning og generel faglig viden hos
interne og eksterne supervisorer, når de har oplevet behov for at supplere egne
kompetencer. En af de andre medarbejdere tilføjer følgende:
”Og der har det jo været lidt indbygget i projektet per default, at far er vigtig. Så meget
kontakt er der jo heller ikke mellem far og børn i projektet til rent faktisk at kunne vurdere,
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om det rent faktisk er barnets tarv eller ikke. De der kostbare gode timer om lørdagen de kan
jo være gode nok, fordi der bliver lagt en pallette ud af aktiviteter og dejligt samvær og så
videre. Men er det rent faktisk barnets tarv, at nogle af fædrene er så svage og rent faktisk
ikke har den omsorg og den rollemodel og den… Kærlighed har de helt sikkert, men alt det
andet noget (nødvendige forudsætninger, red.), til at det rent faktisk er godt for barnet. Det
synes jeg er lidt svært i det her projekt. Der tipper den ligesom. Vi kigger jo så meget på
fædrene, og det er dem vi passer på, også til daglig”. (medarbejder i Muhabet,
fokusgruppeinterview)
Uddraget er et godt eksempel på, at samtlige medarbejdere i Muhabet er klar over, at
deres vanlige praksis er at støtte fædrene og altid indtage deres perspektiv. Imidlertid
har projektet bragt personalet i situationer som de ovenfor beskrevne, hvor tvivlen om
trivsel hos barnet indtræder. Denne bevidsthed om barnets tarv som projektet kræver
er ikke en problematik projektskrivelsen identificerer eller giver vejledning til at
håndtere (13). Det er værd at bemærke, at projektet derfor har krævet nogle andre
kompetencer og ressourcer end først antaget. Flere i personalegruppen nævner,
hvordan de trækker på egne erfaringer, når de skal danne rammen for bedre kontakt
og leg mellem far og barn, netop fordi de kan mangle ressourcer og viden om hvad de
bør gøre:
”Muhabet er funderet i arbejdet med traumatiserede voksne. Det er der blevet arbejdet med
i ret mange år, det er er der ret stor viden om. Det nye det er, at der kommer børn ind. Og
det rigtig komplekse det er, at man ønsker at styrke samværet mellem voksne og børn. Så
det kræver både viden om børn, viden om hvordan kan man så styrke kontakt. Og det
kræver stor pædagogisk viden (…). Så der er også noget med, det vi er udfordrede af er, at
ind imellem har vi brug for noget faglig viden, hvor vi måske kommer til at trække lidt for
meget på vores personlige forestillinger og hvad vi tilfældigvis har læst og hørt engang”.
(medarbejder i Muhabet, fokusgruppeinterview)
Samtidig fremhæver personalet i Muhabet også, at det er umuligt ikke at have sig selv
og sine egne erfaringer med i det arbejde de laver. Det er noget af det der gør, at de er i
stand til at danne tillidsfulde relationer med projektets deltagere. Netop disse
tillidsfulde relationer er afgørende for at kunne tage de vanskelige snakke omkring
barnets tarv med fædrene uden det fremstår som en kritik, men derimod kærlig
omsorg. Samlet set er Muhabets håndtering af dilemmaet vedrørende barnets tarv
karakteriseret ved stor fleksibilitet, refleksioner samt ansvarlighed.

Deltagernes viden om projektet
Til trods for at formålet om at forbedre kontakten mellem far og barn er klart for
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personalegruppen i Muhabet, så ser det anderledes ud for de fædre og mødre, der i et
større eller mindre omfang er tilknyttet projektet. Flere af de interviewede fædre giver
enten direkte eller indirekte udtryk for, at formålet med projektet ikke er klart for dem:
”Altså jeg ved faktisk ikke helt præcist, hvad der er projektets formål, så jeg kan ikke
vurdere ud fra den betragtning”. (deltagende far, interview)
For flere andre fædre er det i stedet en indirekte tilkendegivelse af, at de ikke ved hvad
formålet er. Det bliver tydeligt, når fædrene skal forklare hvorfor og hvad de laver om
lørdagen i projektet:
”Personalet i Muhabet de er meget høflige og dejlige mennesker (…). Alle de fire personer
(medarbejderne der er med til aktiviteterne, red.) er meget høflige og de laver ting for mig,
og vi (fædrene, red.) bliver glade. De passer på børnene og de er meget gode mennesker.
Rigtig gode mennesker og høflige”. (deltagende far, interview)
Uddraget her er et eksempel på, at det ofte er personalets personlige kvaliteter og
evner til at passe på børnene, som fædrene fremhæver, når de skal beskrive, hvad
projektet omfatter. Evalueringen viser således, at der hersker udfordringer med at få
informeret deltagerne godt nok om, hvad projektet omfatter, og hvad det vil opnå.
Samtidig kan uddraget også indikere, at det vigtigste for fædrene netop er at komme et
sted, hvor de er godt taget imod, kan nyde dejlige oplevelser, og der bliver passet på
børnene. Dette kan forekomme uanset om fædrene er bevidste om formålet eller ej, da
det også hænger sammen med, hvordan de forstår og fortolker formålet. Det er
tænkeligt, at fædrenes forståelse af formålet er, at de kan være sammen med deres børn
i rolige omgivelser med rare mennesker, når det senere afsnit 5.3 tages i betragtning.
Her fremhæver fædrene vigtigheden ved at få fælles oplevelser med børnene og se, at
de er glade. Fædrenes forståelse af formålet kan også hænge sammen med
rolleopfattelser og de forståelser af farrollen som de har, hvilket også udforskes
yderligere i afsnit 5.3.
Personalet i Muhabet fortæller også, at de faktisk er i tvivl om, hvorvidt deltagerne
overhovedet har forstået, hvad projektet går ud på:
”Nogen gange bliver jeg i tvivl om fædrene overhovedet har forstået formålet med det her
projekt. Det tvivler jeg på nogen gange. Fordi det var da vi snakkede sammen sidst om
[navn på far], der skulle interviewes. Og så kommer han over til mig bagefter han har
snakket med dig, og han siger: ’Nu skal I høre, jeg har rost Jer rigtig meget. Man kan
komme og slappe af og I kan passe børnene’. Altså selvfølgelig er det en god idé, at han
udtrykker sin taknemmelighed for vores indsats, men det er ikke det der. Vi skal ikke være
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med til at passe børnene, vi skal ligesom være med til at styrke deres kontakt”.
(medarbejder i Muhabet, fokusgruppeinterview)
Nogle af de øvrige medarbejdere nikker samstemmende og tilkendegiver, at det også
er deres indtryk. Derudover er det også vigtigt at tage i betragtning, at fædrene
grundet deres psykiske sygdom og samlede livssituation kan have svært ved at huske
informationen om formålet selvom de har fået det formidlet gentagende gange. Til
trods for at fædrene er usikre på formålet ændrer det dog ikke på deres samlede
holdning til projektet, hvor de giver udtryk for at være meget glade for at kunne
deltage.
En af de andre udfordringer med kommunikation om projektets formål relaterer sig til
børnenes mødre. Flere gange er der kommet forvirrede mødre til Muhabet, som ikke
vidste hvad projektet var for noget:
”Jeg har talt med koner til [navn på far] og [navn på far]. Og de har faktisk sagt, at de ikke
har forstået formålet med, at far er sammen med sine børn. De troede, at de var under
observation. At barnet blev fjernet, tvangsfjernet. Hvad er det her projekt? Og moren var
meget urolig for at komme her (…). Så fortalte jeg, og så blev hun meget rolig. Det med at
styrke relationen, det er ikke alle der kan forstå det, så prøver man måske at forklare det på
en anden måde. Men de giver udtryk for, at de er bange for, at det er et sted, hvor de kan
risikere, at deres barn bliver fjernet, at de er under opsyn”. (medarbejder i Muhabet,
fokusgruppeinterview)
En af fædrene fortæller også i et interview om den modstand han mødte hos sin
tidligere ægtefælle, fordi hun ikke var klar over, at Muhabet lavede aktiviteter specielt
for far og barn, som ikke foregår i den vanlige åbningstid, hvor andre psykisk sårbare
gæster kommer forbi:
”Ja, første gang (jeg ville af sted til lørdagsaktiviteterne, red.) siger hun til mig: ’Min søn
han skal ikke komme der, fordi der kommer psykisk syge’. Hun kommer så derhen og jeg
siger til hende: ’Nej, jeg kommer ikke med ham der (i Muhabets vanlige åbningstid, red.),
det er en anden ting, i weekenden der laver de et program’” (deltagende far, interview).
Uddraget viser tydeligt farens oplevelse af morens skepsis og behov for at skærme og
beskytte sit barn fra at befinde sig i en social kontekst, der er baseret på samvær
mellem mennesker med psykiske problemer. Det er også personalets opfattelse, at det
ofte tager tid og tillid før mødrene har det godt med at sende børnene af sted til
Muhabet for at være sammen med fædrene. Endvidere er det heller ikke sikkert, at
fædrene formår at formidle projektets indhold og fokus til mødrene på en god måde.
Dermed ser kommunikationen med mødrene ud til at være en uomgængelig
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udfordring, hvor Muhabet på bedste vis forsøger at berolige dem og kommunikere
klart og tydeligt, når kontakten med den enkelte mor først er skabt.

En målgruppe i forandring
Projektets definerede målgruppe er tilpasset undervejs, hovedsageligt i forbindelse
med midtvejsevalueringen i sommeren 2017. Se Figur 5.1 for et overblik over
oprindelige kriterier samt ændringerne. Evalueringen viser derfor også, at flere af de
oprindelige kriterier for deltagelse enten var irrelevante eller for snævert formulerede i
forhold til ønsket om at forbedre relation og kontakt mellem far og barn. I det daglige
arbejde i Muhabet er det desuden vanskeligt at foretage en vurdering af flere af de
oprindelige kriterier for deltagelse. Derfor kan de skarpt opstillede kriterier ses som en
barriere for projektets gennemførelse. Personalet oplever nemlig en diskrepans
imellem Muhabets vanlige anonyme og uforpligtende tilbud og projektets krav om
udlevering af information om målgruppeopfyldelse, der kan være af meget fortrolig
karakter.
Evalueringen viser, at kriteriet for deltagelse i projektet skilt eller oplever
skilsmissekonflikt er ændret. Denne ændring beror på personalets daglige erfaringer,
hvor de er i kontakt med flere fædre, der ikke nødvendigvis er skilt eller oplever en
skilsmissekonflikt. Fædrene har dog stadig brug for en rammesætning for samværet
med deres børn. Erfaringen er, at fædrene sagtens kan have en svær eller ringe kontakt
med børnene selvom de i princippet indgår i en kernefamilie, hvor far, mor og børn
bor sammen. I stedet er der andre faktorer, som udfordrer kontakten, eksempelvis
sygdom eller problemer med at genetablere hverdagen efter familiesammenføring. Det
reviderede kriterium for deltagelse er i stedet, at faren har behov for støtte til samvær med
barnet. En far som bor med sin kone og børn fortæller her, hvad der kan ske, når han er
alene med børnene:
”Ja, fordi jeg kan ikke (klare børn og hus selv, red.). Jeg bliver 62, jeg skal slappe af. Jeg kan
ikke tåle for eksempel, når børn græder. Jeg tåler fem minutter, men jeg kan ikke mere (på
grund af den psykiske sygdom, red.). Min kone stopper dem og siger: ’stille og roligt, fars
hoved gør ondt’. Det er sådan. Men hvis jeg er alene kan jeg ikke, det er meget svært for
mig”. (deltagende far, interview)
Faren beskriver, hvordan moren har en afgørende betydning for, om han kan holde ud
at være sammen med sine små børn. Når de græder, kan det udløse reaktioner koblet
til farens traumer, og det kan han ikke håndtere på egen hånd. Derfor er det
nødvendigt for faren med en støttede ramme, hvis han skal være alene sammen med
sine børn på en god og afslappet måde.

Evaluering af Familieaktiviteter for fædre og børn

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

26

Kriteriet bruger Muhabets tilbud regelmæssigt over en periode på mindst tre måneder giver
lignende udfordringer. Flere fædre giver udtryk for, at de gerne deltager i
lørdagsaktiviteterne for fædre og børn, men de benytter ikke nødvendigvis Muhabets
generelle tilbud og fællesskab i hverdagen. Baggrunden for dette kriterium var
oprindeligt en forestilling om, at en tillidsopbygning via regelmæssig brug af
Muhabets generelle tilbud er nødvendig inden faren er tryg nok til at deltage med sine
børn i projektet og lørdagsaktiviteterne. Efter projektets start har det dog vist sig, at
denne tillidsopbygning over tre måneder ikke er afgørende. Der er eksempler på flere
fædre, som gerne kommer til lørdagsaktiviteterne, men de fremmøder ikke i Muhabet
til hverdag:
”I: Det første jeg gerne vil spørge dig om er, kommer du ofte i Muhabet?
F: Nej.
I: Nej, bruger du det i din hverdag?
F: Nej.
I: Er det mest i weekenderne, når der er aktiviteter?
F: Altså kun vedrørende det her til børnene”. (deltagende far, interview)
Muhabets personale taler om, at tillidsopbygningen sker gradvist i løbet af lørdagene i
stedet. Evalueringen viser derfor, at fortrolighed godt kan etables selvom faren ikke
kommer i Muhabet uden sine børn. Derved er der inkluderet flere fædre i projektet,
som var blevet sorteret fra, hvis de oprindelige kriterier for deltagelse var fulgt.
Derudover er kriterierne diagnosticeret psykisk lidelse og bosiddende i hovedstadsområdet
henholdsvis revideret og fjernet.
I projektperioden er der endvidere sket en bevægelse fra at anvende de reviderede
kriterier for deltagelse som en decideret tjekliste til at personalet foretager en samlet
vurdering af den enkelte fars livssituation. I vurderingen skeles der naturligvis til de
reviderede kriterier for deltagelse, men de er ikke altafgørende for, hvorvidt den
pågældende far og dennes børn kan deltage i projektet. På den måde fungerer
kriterierne for deltagelse mere som et pejlemærke for identifikation af fædre i
målgruppen end egentlige kriterier for deltagelse, der skal opfyldes inden den enkelte
far kan være med i projektet. Som et resultat af denne mere pragmatiske tilgang viser
evalueringen, at det er lykkedes at rekruttere fædre, som i høj grad har behov for en
rammesætning for samvær med deres børn, men som ikke nødvendigvis opfylder alle
de revidere kriterier for deltagelse. I enkelte tilfælde har en helhedsvurdering også
medført, at mødrene har fået lov til at deltage i projektet. Typisk fordi faren har været
for syg til at deltage alene med børnene. Mødrenes tilstedeværelse udforskes
yderligere i afsnit 5.3 under ’forståelser af farrollen’.
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Oprindelige kriterier

Reviderede kriterier

• Mænd med børn i alderen
0 - 18 år
• Anden etnisk baggrund end
dansk
• Skilt eller oplever
skilsmissekonflikt
• Bosiddende i
Hovedstadsområdet
• Diagnosticeret psykisk lidelse
• Bruger Muhabets tilbud
regelmæssigt over en periode på
mindst tre måneder

• Mænd med børn i alderen
0 - 18 år
• Anden etnisk baggrund end
dansk
• Behov for støtte til samvær med
barnet
• Social og/eller psykisk ustabil
situation

Pragmatisk
helhedsvurdering
der skeler til de reviderede
kriterier

Figur 5.1: Afbildning af projektets forandrede kriterier for deltagelse.

I de grå bokse i Figur 5.1 fremgår de oprindelige kriterier og reviderede kriterier. I det
grønne felt beskrives den pragmatisk helhedsvurdering, der med stor succes
praktiseres i forbindelse med fædrenes inklusion i projektet.

Rekruttering af fædre
Rekruttering har været et tilbagevendende omdrejningspunkt på læringsworkshops
med henblik på at identificere barrierer og dertilhørende nye strategier for at komme i
kontakt med mulige deltagere. Evalueringen viser, at Muhabet har rekrutteret tæt ved
det forventede antal deltagere til projektet, hvoraf nogle er rekrutteret ved brug af
alternative strategier sammenlignet med projektbeskrivelsen (13). I løbet af projektet
har 29 fædre deltaget i lørdagsaktiviteterne med deres børn, heraf deltager ti flere
gange om måneden, og fem fædre har deltaget i begrænset omfang. Det er 14 af de 29
fædre, der er henvist fra en af de instanser, som Muhabet har været i kontakt med. De
resterende af fædrene var i de fleste tilfælde kendt af Muhabet inden projektstart. Det
vidner om, at der blandt Muhabets kendte gæster i sig selv har været et behov for
projektet, et behov som stadig eksisterer ved projektets afslutning.
I Tabel 5.1. ses det, hvor mange nye gæster, der samlet set er kommet til Muhabet i
2016, 2017 og 2018. Projektbeskrivelsen konkretiserer kun forventninger vedrørende
rekruttering for 2016. Derfor indeholder Tabel 5.1 ikke information om forventet antal
for 2017 og 2018.
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Forventet
antal i 2016

Faktisk antal
i 2016

Faktisk antal
i 2017

Faktisk antal
i 2018

100 – 120

125

103

70

Nye gæster der bruger
Muhabets generelle tilbud
regelmæssigt

75 – 90

38

58

34

Nye gæster der tilhører
målgruppen og kan indgå i
projektets lørdagsaktiviteter

32 – 45

5

13

14

Nye gæster rekrutteret til
Muhabet

Tabel 5.1: Forventet antal gæster i Muhabet for 2016 samt det faktiske antal i 2016, 2017 og 2018. Det
fremgår hvor mange nye gæster, der er kommet til Muhabet, hvorvidt disse nye gæster bruger Muhabets
tilbud regelmæssigt, og om de derudover passer til projektets målgruppebeskrivelse, og derfor kan
deltage i aktiviteterne for fædre og børn om lørdagen. Således er de tre specificerede grupper i figuren
sammenhængende, og de to nederste udspringer af den ovenstående.

Det fremgår, at Muhabet har fået et stort antal nye gæster i hele projektperioden og
over 100 af disse kommer regelmæssigt i Muhabet. Vurderes målsætningen i forhold til
den samlede projektperiode og ikke kun 2016, har Muhabet derfor set flere nye gæster
end forventet. Derudover viser Tabel 5.1, at identifikationen af nye gæster egnet til
deltagelse i projektet er en del større i både 2017 og 2018 sammenlignet med 2016.
Forklaringen herpå kan være, at projektet har været lidt længere tid om at få omtale
internt blandt fædre, og samtidig har projektlederen afholdt oplæg om projektet hos de
sociale og psykiatriske instanser i hele projektperioden, ikke kun i 2016. Det er ikke alle
de nye fædre i målgruppen, (i alt 32, se Tabel 5.1), der deltager i projektet. Det er
ukendt for evaluator, hvor mange af de nye gæster, der er fremmødt i Muhabet på
opfordring af de kontaktede sociale og psykiatriske instanser.
Samlet set finder evalueringen, at projektet trods mange udfordringer med
rekrutteringen næsten har formået at rekruttere det forventede antal nye gæster og det
forventede antal fædre til deltagelse i lørdagsaktiviteterne. Rekrutteringen er dog ikke
forløbet planmæssigt, da cirka halvdelen af de fædre, der deltager med børn i projektet
om lørdagen var kendt af Muhabet i forvejen, og rekrutteringen har fundet sted i hele
projektperioden, ikke kun 2016. Det kan ses som et udtryk for projektets løbende
udvikling, hvor det har været meningsfuldt at have vedvarende rekruttering gennem
hele projektperioden. Flere fædre får hjælp af Muhabet til at håndtere farrollen på
andre måder, fordi de af forskellige årsager ikke kan deltage med deres børn i
lørdagsaktiviteterne. Jævnfør projektbeskrivelsen tæller denne gruppe dog ikke med i
antallet af deltagere (13). Det tager formentlig afsæt i en forklaring om, at Muhabet
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ikke forventede at møde denne gruppe af fædre i forbindelse med projektet. Imidlertid
udgør denne gruppe 11 fædre, og hvis de lægges til det samlede antal deltagere i
projektet, er totalen 40 fremfor 29. Størstedelen af de fædre, der modtager anden støtte
til farrollen var også kendt af Muhabet inden projektstart. Dette er med til at
understrege, at Muhabet samlet set har inkluderet det forventede antal fædre i
projektet, selvom det hovedsageligt er sket via rekruttering internt i Muhabet og uden
at fædrene i projektet nødvendigvis har deltaget med deres børn. Således tegner der
sig et anderledes billede af rekrutteringen og målgruppen end forventet ved
projektstart.

5.1.1 Opsummering på projektets formål og målgruppe
Evalueringen viser, at projektets formål er nuanceret undervejs med afsæt i læringen
og de gjorte erfaringer i projektet. Personalegruppen i Muhabet har arbejdet med en
forståelse, der tager udgangspunkt i, at etablering af grundlæggende og regelmæssig
kontakt først og fremmest er en nødvendig forudsætning for, at der på sigt kan opnås
en forbedret relation mellem far og barn. Kontakt er derved en del af et større
relationskontinuum. Derfor er det netop etableringen af kontakten og dennes stabilitet,
der først og fremmest prioriteres i projektet. Samlet set giver nuanceringen af formålet
plads til at projektet kan tage fat der, hvor behovet for støtte til fædre og børn er størst.
Projektets fleksibilitet omkring formålet skal derfor ses som en betydningsfuld fordel
og styrke.
Opmærksomheden på barnets tarv var ikke et fokusområde før projektstart. Det har
bragt væsentlige dilemmaer med sig, fordi projektets udgangspunkt i hvad der er
bedst for far ikke nødvendigvis er ensbetydende med det bedste for barnet. Muhabet
har udvist stor ansvarlighed i forbindelse med håndteringen af dilemmaet og har søgt
den nødvendige interne og eksterne sparring for at opdyrke viden og kompetencer til
at håndtere de svære situationer.
De interviewede fædre giver udtryk for, at formålet i større eller mindre grad er uklart
for dem. De er tilbøjelige til at fremhæve børnepasningen, og at de selv får mulighed
for at slappe af imens børnene har det godt. Det afspejler formentlig fædrenes
fortolkning af projektets formål, hvor det vigtigste i deres optik er, at de har et sted at
være sammen med børnene, og der bliver passet på alle. Der er mange faktorer, der
kan have indvirkning på fædrenes forståelse af formålet, og det er i den forbindelse
også usikkert, hvorvidt mere kommunikation omkring formål og projektindhold vil
kunne ændre på fædrenes forståelser. Uklarheden om projektets formål efterlader også
flere mødre et utrygt sted. Muhabet har forsøgt at håndtere denne utryghed ved at tage
kontakt til mødrene ved førstkommende mulighed – enten når mødrene selv har
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besøgt Muhabet eller via telefonnumre fra fædrene. Overordnet set må
kommunikationen med børnenes mødre betragtes som en uomgængelig udfordring for
projekter som dette. Det er usikkert om uklarheden omkring projektets formål kan
have været en hindring for rekruttering af deltagere til projektet.
Projektets målgruppekriterier er ændret i løbet af projektperioden. Der er sket en
bevægelse fra at anvende de oprindelige kriterier til at foretage en helhedsvurdering,
der blot skeler til de reviderede kriterier. Evaluator vurderer, at denne form for
helhedsvurdering har været gavnlig for projektet. Det har formentlig bevirket, at flere
fædre har fået mulighed for at deltage i projektet. Det er fædre der ikke nødvendigvis
opfylder alle kriterier, men hvor projektet alligevel er gavnligt for dem, deres børn og
øvrige familie.
I alt har 29 fædre deltaget i lørdagsaktiviteterne med deres børn, hvoraf ti fædre deltog
flere gange om måneden. Rekrutteringen af deltagere er sket både via henvisning fra
sociale og psykiatriske instanser, men hovedsageligt også internt i Muhabet. Foruden
gruppen af fædre der deltager om lørdagen, er der også tilknyttet 11 fædre, som på
anden vis får hjælp til at håndtere farrollen, da det af forskellige årsager ikke er muligt
for dem at deltage med børnene om lørdagen. Alt i alt har Muhabet rekrutteret det
forventede antal fædre til projektet, og endda identificeret andre grupper af fædre, der
også har behov for støtte vedrørende deres børn trods manglende samvær. Det tyder
altså på et stort behov for denne type projekt for mange grupper af fædre.

5.2 Etablering af samarbejde
Til at belyse dette kerneelement anvendes tal fra opgørelserne, data fra
spørgeskemaundersøgelsen med medarbejderne i instanserne, fokusgruppeinterview
med personalet i Muhabet samt udsagn fra korte telefoninterviews med medarbejdere
fra forskellige instanser.
Muhabet har foretaget en omfattende kortlægning af potentielle samarbejdspartnere i
københavnsområdet. Variationen i mulige samarbejdspartnere er stor og spænder fra
enheder forankret i kommunens socialforvaltning til psykiatriske behandlingsenheder,
være- og bosteder, rådgivningsenheder samt diverse projekter, der er i kontakt med
nogenlunde samme målgruppe som Muhabet. Dette viser, at der er afsøgt mulighed
for samarbejde forskellige steder, og således er der også potentiale til etablering af
meget brede og omfattende former for samarbejde, der knytter an til mange forskellige
instanstyper og problemområder. Alt i alt er der etableret kontakt til 59 forskellige
instanser i projektperioden, og afholdt oplæg for personalegrupper hos 33 af dem.
Knap 70 procent er kontaktet før midtvejsevalueringen, og de resterende 30 procent er
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kontaktet i sidste halvdel af projektet. Disse tal fremhæver, at Muhabet mod projektets
afslutning har prioriteret opfølgende møder og udforsket samarbejdsmuligheder med
instanser, der allerede var etableret kontakt til tidligere. Derudover har Muhabet
deltaget som repræsentanter ved forskellige faglige netværksmøder, konferencer og
generalforsamlinger. Muhabet har endvidere planlagt og afholdt to temadage med
henblik på projektformidling og fælles læring om udfordringer relateret til projektets
målgruppe.
Den oprindelig målsætning var at henvende sig til 20-25 instanser og holde oplæg hos
mindst 50 procent. Derfor konkluderer evalueringen, at Muhabet har arbejdet meget
mere med kortlægning og kontakt til mulige samarbejdspartnere end planlagt. Med
udgangspunkt i det ekstraordinære formidlingsarbejde og de mange oplæg kan det
også undre, at der har været mange udfordringer og problemer med at rekruttere
deltagere til projektet.

Kendskabet til Muhabet og projektet
Medarbejdere fra flere forskellige af de 59 kontaktede instanser har besvaret et
spørgeskema om kendskabet til Muhabet og projektet som et led i evalueringen. Af de
63 medarbejdere, der har besvaret spørgeskemaet, tilkendegiver 94 procent, at de
kender til Muhabet. Den meget store andel bekræfter, at Muhabet er et synligt
værested, der er kendt i det social-psykiatriske arbejdsfelt i københavnsområdet.
Samtidig kan det også betyde, at det er de instanser, hvis medarbejdere har et godt og
indgående kendskab til Muhabet, der har valgt at besvare spørgeskemaundersøgelsen.
Denne forklaring tager udgangspunkt i tidligere omtalte selektionsbias.
Spørgeskemaet giver mulighed for at præcisere, hvad den enkelte medarbejder kender
Muhabet for. De listede svarmuligheder er baseret på Muhabets egen information om
stedet, som formidles via hjemmesiden www.muhabet.dk. Tabel 5.2. viser, at 92
procent af medarbejderne kender Muhabet på grund af deres målgruppe. Det er også
bemærkelsesværdigt, at hele 78 procent kender Muhabet for det projekt de laver for
fædre og børn. Det peger på, at en stor del af formidlingsarbejdet lykkes, og det er
nødvendigvis ikke manglende kendskab til Muhabet, dets målgruppe og projektet, der
i sig selv er årsagen til rekrutteringsudfordringerne. Igen bekræfter det, at Muhabet er
et synligt værested som mange har et godt kendskab til. Evalueringen peger derfor i
retningen af, at Muhabets indsats i forbindelse med etablering af netværk og
samarbejde har forbedret dets synlighed. Således opnår projektet dette
succeskriterium.

Evaluering af Familieaktiviteter for fædre og børn

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

32

Hvad kender du Muhabet for?

Antal procent

Deres målgruppe; borgere der har det psykisk svært

92

Deres gratis daglige måltid

51

Deres cafémiljø

56

Deres uforpligtende vejledningsbistand

32

Deres projekt vedrørende lørdagsaktiviteter for fædre og børn

78

Andet

8

Tabel 5.2: Hvad kender medarbejderne fra de sociale og psykiatriske instanser Muhabet for.

Spørgeskemaet giver medarbejderne mulighed for at tilkendegive, hvordan de har fået
kendskab til Muhabet. Tabel 5.3 nedenfor viser, at medarbejderne oftest kender
Muhabet via deres arbejdsplads (76 procent) eller fra oplægget af Muhabets
medarbejder, som er afholdt på arbejdspladsen (53 procent). Det viser en tendens til, at
det er via det professionelle og arbejdsmæssige virke, at medarbejderne får deres
kendskab. Imidlertid er det værd at lægge mærke til, at færre angiver oplægget som
kendskabsårsag sammenlignet med arbejdspladsen generelt. Denne forskel tyder på, at
der hos nogle af instanserne også foregår et internt formidlingsarbejde om Muhabet,
hvilket er et positiv fund. Således er Muhabet ikke alene afhængige af oplæggene for at
sprede budskabet om stedet og projektet.
Hvordan har du fået kendskab til Muhabet?

Antal procent

Via oplæg afholdt af medarbejder fra Muhabet

53

Via Muhabets brochurer

34

Via Muhabets hjemmeside

15

Via nyheder/medier (online og trykt)

5

Via arbejdspladsen

76

Via privatlivet

5

Andet

8

Tabel 5.3: Hvordan har medarbejderne fra de sociale og psykiatriske instanser fået kendskab til Muhabet.

Det er de færreste af medarbejderne fra de forskellige instanser, som kender til
Muhabet via medier og nyheder (5 procent), privatlivet (5 procent) eller andet (8
procent). Muhabets hjemmeside ser heller ikke ud til at være en hyppigt anvendt kilde,
til at få den nødvendige information (15 procent).
Spørgeskemaet rundsendt til instanserne inkluderer spørgsmål om kendskab og
holdning til projektet i Muhabet blandt medarbejderne i instanserne. Interessen for
disse spørgsmål tager afsæt i forventningen om, at etablering af samarbejde med
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relevante sociale og psykiatriske instanser vil medføre rekruttering af deltagere til
projektet. Det er 78 procent af medarbejderne fra instanserne, der kender projektet.
Tabel 5.4 nedenfor viser, at 92 procent af de medarbejder, der kender projektet synes,
at det i høj grad er et relevant projekt. Dette bekræftes også i projektlederens noter
vedrørende tilbagemelding på oplæg om Muhabet og projektet. Her står ofte anført, at
projektet er yderst relevant og rammer ned i et område med stort behov for indsatser.
Også i de korte telefoninterviews fortæller medarbejderne fra instanserne lignende:
”I kan noget vi ikke kan. Det er meget relevant, at vi kender til Muhabet” (medarbejder fra
instans, telefoninterview)
Dermed peger det på, at projektet formår at favne en problemstilling som
medarbejderne møder flere gange i deres daglige arbejde i instanserne.
Ja, i høj
grad

Ja, i
nogen
grad

Nej, kun
i mindre
grad

Nej, slet
ikke

Ved ikke

Projektet er relevant

92

0

0

0

2

Projektets formål er klart

55

31

0

0

12

Har behov for mere information

8

29

22

14

13

Tabel 5.4: Holdninger til projektet og informationen herom blandt medarbejderne fra de sociale og
psykiatriske enheder. Værdierne er angivet i procent. Sammenlagt giver tallene ikke nødvendigvis 100, da
det ikke er alle personer, der har svaret på alle spørgsmål.

Størstedelen af medarbejderne der kender projektet mener, at formålet er klart (86
procent). Det er dog bemærkelsesværdigt, at 12 procent svarer ’ved ikke’. Dertil ønsker
37 procent af medarbejderne, der har besvaret spørgeskemaet stadig mere information
om projektet. Tabel 5.4 viser samtidig, at en cirka lige stor andel henholdsvis har behov
og ikke behov for yderligere information. Dette tydeliggør brugbarheden og
relevansen af genbesøg hos udvalgte instanser, hvor medarbejderne udtrykker
behovet, samt muligheden for at anvende andet materiale til løbende at opdatere og
informere medarbejderne i instanserne om projektet og dets specifikke indhold. I
projektbeskrivelsen er opfølgende samtaler beskrevet som en mulighed. Af listen over
kontaktede og besøgte instanser fremgår et meget begrænset antal opfølgningsbesøg
og –møder, selvom mange instanser er blevet kontaktet med henblik på at tilbyde
genbesøg. Det tyder på, at det er meget travlt hos instanserne, hvilket kan gøre det
udfordrende at gennemføre et omfattende opfølgende arbejde. Således viser
evalueringen på den en side et område, hvor det kan være nødvendigt at prioritere
flere ressourcer i forbindelse med lignende fremtidige projekter, men på den anden
side at det kan blive meget svært at have succes med det opfølgende arbejde grundet
travlhed i instanserne. Sammenholdt med den positive holdning til projektets relevans
blandt medarbejderne er det tænkeligt, at yderligere opfølgende arbejde kan forbedre
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rekrutteringsmulighederne, fordi medarbejderne i instanserne bliver bedre klædt på til
at informere og besvare spørgsmål om projektet. Hvis en yderligere indsats
vedrørende opfølgning lykkes kan det således muligvis have betydning for antallet af
nye gæster henvist til Muhabet af forskellige instanser.
Under fokusinterviewet med personalegruppen i Muhabet kommer det frem, at det
generelle kendskab til de forskellige instanser og overblikket over strukturen i
forvaltningerne er blevet bedre i løbet af projektperioden. I flere tilfælde har personalet
fået etableret god kontakt til nøglepersoner, hvilket gør det lettere at opnå en hurtigere
proces i forbindelse med fædrenes sager. Evalueringen kan derfor konkludere, at den
forventede effekt vedrørende overblikket over instanserne indfries.

Udfordringer med rekrutteringsstrategien
Som tidligere nævnt er en af problematikkerne ved projektets rekrutteringsstrategi den
store afhængighed af, at medarbejderne i instanserne formidler viden om projektet til
relevante borgere. Sådan et formidlingsarbejdet kræver dog, at der først og fremmest
er fuldstændig klarhed over hvem, der er projektets målgruppe. Det fremgår af afsnit
5.1, at projektets målgruppe har forandret sig undervejs i projektet og de formulerede
kriterier for deltagelse er blevet lempet. Denne forandring og mere pragmatisk tilgang
er vigtig at informere om, da det har betydning for hvem, der tilhører målgruppen.
Disse forandringer kan have gjort det svært for medarbejderne i instanserne at
gennemskue, hvad der har været gældende kriterier for deltagelse. Således er det
muligt, at nogle fædre ikke er blevet henvist til projektet, fordi viden om projektets
målgruppe hos den pågældende medarbejder ikke var opdateret. Dette er en væsentlig
problematik, som formentlig har været med til at udfordring rekrutteringen af
deltagere via instanserne.
Personalet i Muhabet påpeger også, at en bemærkelsesværdig faldgrube kan være
distinktionen mellem projektets målgruppe og den generelle målgruppe i Muhabet. Af
Tabel 5.2 fremgår det, at 92 procent af de medarbejdere, der kender Muhabet også
kender den generelle målgruppe. Dette er dog ikke ensbetydende med, at de er
bevidste om, hvorledes projektets målgruppe afviger herfra. En medarbejder fra
Muhabet forklarer udfordringen på følgende måde:
”Men vi har jo en udfordring. En løbende udfordring i Muhabet med, at målgruppen i
Muhabet, vores daglige målgruppe og målgruppen for fædrene ikke er den samme. Det har
vi en udfordring med. Det at samarbejdspartnerne skal holde styr på det. ’Hvad er det nu
Muhabet er, nå jamen det er det med de traumatiserede og de skal være ret syge ikke?’, ’Jo,
og de skal have noget med fra lægen’. ’Psykisk syge, jo, de er ret syge’. Altså det der med, at
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nu skriver vi så, at målgruppen for fædrene er, at du skal være i en psykisk eller social
sårbar situation. Det er jo et forsøg på at skabe den differentiering. Men om det i en travl
hverdag lykkes at holde fast i den forskel, det kan man godt tvivle på”. (medarbejder i
Muhabet, fokusgruppeinterview)
Samtlige af de øvrige i personalegruppen stemmer i til denne forklaring. Uddraget
beskriver det som en vedvarende udfordring, hvor det er svært at gøre formidlingen
vedrørende forskellen på de to målgrupper tydelig. Derudover fremhæves den travle
hverdag også i uddraget. Netop travlheden og egne interne krav til præstationer i
instanserne kan også være en vigtig forklaring på, hvorfor evalueringen viser, at den
oprindelige rekrutteringsstrategi ikke fungerede efter hensigten. Data fra
spørgeskemaerne vedrørende medarbejdernes opfattelse af eget rekrutteringsbidrag
taler også sit eget klare sprog. Det er 60 procent af medarbejderne, der har besvaret
spørgeskemaet, som angiver, at de fortæller borgere om projektet i forbindelse med
deres arbejde. Samme billede tegnede sig ved midtvejsevalueringen, hvor 51 procent
fortalte borgere om projektet. I Tabel 5.5 ses det også, at cirka halvdelen (53 procent) af
de medarbejdere, der fortæller om projektet, kun i mindre grad eller slet ikke oplever,
at de rekrutterer deltagere til projektet.
Ja, i høj
grad

Ja, i
nogen
grad

Nej, kun
i mindre
grad

Nej, slet
ikke

Ved ikke

Oplever du, at du rekrutterer
11
42
32
8
5
borgere til projektet
Tabel 5.5: Medarbejderne fra de sociale og psykiatriske instansers oplevede medvirken til rekruttering.
Værdierne er angivet i procent. Sammenlagt giver tallene ikke nødvendigvis 100, da det ikke er alle
personer, der har svaret på alle spørgsmål.

Resultaterne viser, at grundlaget for at rekrutteringen kan finde sted er væsentligt
reduceret, idet kun cirka en fjerdedel af de adspurgte i praksis gør en aktiv indsats for
at rekruttere egnede fædre i forbindelse med deres daglige arbejde. Muhabets interne
opgørelse over deltagende fædre i projektet viser også, at få fædre er henvist til
projektet fra en af instanserne. Det er med til at understrege, at det er et vedvarende
problem, da præcis det samme gjorde sig gældende ved midtvejsevalueringen. I
forbindelse med evaluators telefoniske henvendelse til instanserne, tilkendegiver flere
af lederne, at der er meget travlt, og at andre interne opgaver har højere prioriteret end
rekruttering. Evaluator vurderer, at dette er en forholdsvis almindelig prioritering, når
det handler om rekruttering af deltagere til eksterne projekter.
Personalet i Muhabet er også klar over, at der er yderligere udfordringer forbundet
med rekrutteringen, fordi de ikke ved hvilken information om projektet den enkelte
medarbejder i instanserne giver til fædre, der potentielt set kan deltage med deres børn
i lørdagsaktiviteterne:
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”Det der med, hvordan italesætter vi direkte overfor målgruppen eller ikke mindst, hvordan
italesætter vores samarbejdspartnere, dem der skal hjælpe med at rekruttere. Hvordan skal
man præsentere det her over for fædrene, for slutmålgruppen. For jeg tænker, det har vi jo
ikke haft kontrol på. Vi ved kun hvad vi har skrevet i vores kommunikation og i vores
folder. Men det der med hvordan bliver det italesat og beskrevet i sidste led. Det synes jeg
er interessant i forhold til, at det har været svært”. (medarbejder i Muhabet,
fokusgruppeinterview)
I personalegruppen i Muhabet er der bred enighed om, at uddraget rammer hovedet
på sømmet i en vigtig problematik. Overvejelsen i uddraget viser, at det ikke alene er
afgørende, at medarbejderne i instanserne fortæller om projektet. Det er også måden
hvorpå det præsenteres, der kan have stor betydning for, hvorvidt den pågældende far
har mod på at opsøge Muhabet og projektet. I forlængelse heraf fremhæver personalet
i Muhabet også, at det dernæst kræver en stor indsats af faren, som ofte på egen hånd
skal besøge Muhabet. Det kan desuden være afgørende, at besøget hos Muhabet tit
falder i hverdagene, hvor der foregår nogle helt andre ting, og det er en anderledes
målgruppe, der fylder rummet end om lørdagen, hvor ganske få fædre kommer for at
deltage i aktiviteter med deres børn.
Spørgeskemaet giver medarbejderne fra instanserne mulighed for at angive en eller
flere mulige årsager til, at de ikke henviser borgere til projektet. Af Tabel 5.6 ses det, at
den hyppigste grund er, at medarbejderne ikke har kontakt med projektets målgruppe
(57 procent). Dette understreger vigtigheden af den klare distinktion mellem projektets
målgruppe og Muhabets generelle målgruppe, for det er tænkeligt, at nogle borgere
bliver fejlagtigt fravalgt i et rekrutteringsøjemed, fordi det er Muhabet generelle
målgruppe, der bliver brugt som pejlemærke. Både manglende viden om projektet og
manglende tanke på projektet i det daglige arbejde er også markante faktorer (38
procent). Det peger igen i retningen af, at det kendskab medarbejderne i instanserne
har om projektet ikke er godt og omfattende nok. Således er det sandsynligt, at
projektet glemmes, og uklarhederne er derved en væsentlig bidragsyder til, at projektet
ikke følger medarbejderne i hverdagen.
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Årsager til at du ikke henviser borgere til projektet

Antal procent

Det er for besværligt

5

Sprogbarrierer forhindrer kommunikationen

0

Manglende viden om projektet

38

Borgerne er ikke en del af projektets målgruppe

57

Tænker ikke over projektet i det daglige arbejde

38

Andet

19

Tabel 5.6: Årsager til at medarbejderne fra de sociale og psykiatriske instanser ikke henviser og rekrutterer
borgere til projektet i Muhabet.

Nogle af de andre ting som kan gøre rekrutteringen problematisk er de mange øvrige
tiltag, der foregår for lignende målgrupper i københavnsområdet. En af medarbejderne
fra instanserne siger følgende om Muhabets projekt under et kort telefoninterview:
”Det er et fantastisk tilbud, men der er så mange aktører og tusinde tilbud. Det er svært at
få folk for meget uden for det lille lokalområde de kender og hen for at prøve noget nyt og
andet”. (medarbejder fra instans, telefoninterview)
Udtalelsen viser, at Muhabets projekt dels skal konkurrere med mange andre projekter,
når medarbejderne skal udvælge, hvad de skal fortælle borgerne om. Derudover ligger
der formentlig også en barrerier ved, at fædrene i nogle tilfælde skal bevæge sig uden
for deres vante og kendte omgivelser for at komme til Muhabet. Samlet set identificerer
evalueringen, at Muhabet har været meget ihærdige i formidlingsarbejdet med henblik
på rekruttering. Samtidig fremstår en kompleks sammensætning af barrierer for
rekruttering af deltagere. Den oprindelige rekrutteringsstrategi har ikke fungeret efter
hensigten, men de mange barrierer ved rekruttering gennem samarbejdspartnere gør
det samtidig svært at identificere alternative tiltag, der kan have bedre effekt og
forbedre sandsynligheden for at indfri succeskriteriet vedrørende rekruttering af nye
gæster og projektdeltagere.

Samarbejde om fædrene
En stor del af årsagen til projektets interesse i etablering af kontakt til forskellige
sociale og psykiatriske instanser er foruden rekruttering også et ønske om konkret
samarbejde. Dette samarbejde skal gøre Muhabet i stand til at hjælpe fædre og øvrige
gæster med at skabe hurtigere klarhed og ro i hverdagen, når der er dialog med
forskellige instanser. Data vedrørende samarbejde fra spørgeskemaet viser, at kun 29
procent af medarbejderne, der har besvaret spørgeskemaet, samarbejder med Muhabet
om borgerne. Tabel 5.7 nedenfor viser dog, at 67 procent af de medarbejder, der har
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samarbejde med Muhabet ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ har fået et bedre og tættere
samarbejde. Derudover er 83 procent af de medarbejdere, der samarbejder med
Muhabet, ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ tilfredse med det etablerede samarbejde.
Disse tal fortæller, at samarbejdet formentlig har en rigtig god virkning, når det først er
etableret.
Ja, i høj
grad

Ja, i
nogen
grad

Nej, kun
i mindre
grad

Nej, slet
ikke

Ved ikke

Samarbejdet er bedre og tættere
end for et år siden

11

56

22

11

6

Samarbejdet er tilfredsstillende

55

28

11

0

6

Tabel 5.7: Holdningen til samarbejdet med Muhabet blandt de medarbejdere fra de sociale og psykiatriske
instanser, som har etableret samarbejde med Muhabet. Værdierne er angivet i procent. Sammenlagt giver
tallene ikke nødvendigvis 100, da det ikke er alle personer, der har svaret på alle spørgsmål.

Samlet set tyder data vedrørende samarbejde på, at tættere og forbedret samarbejde i
de fleste tilfælde er fordelagtigt og til gavn for medarbejderne i instanserne.
Evalueringen indikerer derfor, at opmærksomheden på etablering af samarbejde er
vigtig, og det kan være en god idé at arbejde meget mere med mulighederne for
etableringen af samarbejde omkring den enkelte borger, end det har været tilfældet i
projektet. Det er vanskeligt at vurdere, om projektet indfrier succeskriteriet om, at 50
procent af instanserne ønsker og kan se relevansen af samarbejdet, særligt fordi der er
problemer med selektionsbias. I spørgeskemaet skriver nogle af medarbejderne fra
instanserne blandt andet følgende:
”Ved jeg ikke, måske spørge borgerne om der skal oprettes kontakt ved behov”
”Mere information om samarbejdsmuligheder”
”De fleste af vores brugere er ikke psykisk sårbare - Muhabets målgruppe”
”Jeg er i kontakt med Muhabet ved relevans, men der er ikke tale om et samarbejde, idet jeg
ikke har vurderet, at det har været nødvendigt”
”Jeg vil da gerne samarbejde” (beskrivelser fra spørgeskemaundersøgelsen)
De forskellige beskrivelser fra spørgeskemaet rundsendt til medarbejdere i instanserne
peger på, at en del medarbejdere finder samarbejde relevant og også ønsker
samarbejde i sådanne tilfælde. Derudover fremgår det, at der kan være behov for mere
information om samarbejdsmulighederne til medarbejderne i instanserne og eventuelt
mere fokus på at præsentere fædrene for samarbejdsmuligheden.
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Under de gennemførte telefoninterviews med medarbejderne i instanserne er der
generelt positiv feedback på det etablerede samarbejde. Dette uddrag fremhæver
samarbejdets vigtighed og fordele:
”Det giver noget ro at have en med, der kender borgeren. Hun (medarbejderen fra
Muhabet, red.) er lidt en oversætter, et mellemled som stiller spørgsmål på borgerens vegne
og oversætter det fagsprog vi bruger (…). Jeg har opfordret borgeren til at tage hende
(medarbejderen i Muhabet, red.) med, da jeg mærker, at det giver tryghed for ham (faren,
red.) (…). Vi kender dem i én forbindelse, og Muhabet kender dem i en anden. På en måde
kan det blive mere nuanceret, når vi sidder sammen (…). Omvendt kan det også være
problematisk for nogle borgere, fordi samarbejdet tager to verdner, som borgeren ikke
nødvendigvis synes skal blandes sammen” (medarbejder fra instans, telefoninterview)
Uddraget fra telefoninterviewet viser dels, hvordan et konkret samarbejde kan gøre
faren afslappet, og hvordan kommunikationen mellem parterne optimeres, fordi
Muhabets medarbejder kan forklare og stille spørgsmål til det sagte, som faren ikke
selv er i stand til at formulere i situationen. Medarbejderen fra instansen lægger vægt
på, at samarbejdet bidrager til et bedre og mere nuanceret billede af faren, men
fremhæver også vigtigheden af, at samarbejdet sker som et resultat af eget frit valg.
Således understøtter det data fra spørgeskemabesvarelsen om, at samarbejdet er
fordelagtigt og bør prioriteres så vidt muligt. Ovenstående samarbejde er et eksempel
på, at Muhabet har fået opbygget en tillid til den enkelte far som gør det mulig at
indtræde i en bisidderfunktion, der er til gavn for alle. Dette har Muhabet været i stand
til at gøre for flere af de fædre, som deltager i projektet. Dette er en af ting vedrørende
fædrenes stabilitet og omkringliggende livsomstændigheder, hvor Muhabet har gjort
en ekstraordinær indsats, der ligger udover projektets oprindelige beskrivelse.
Personalet i Muhabet nævner i forbindelse med fokusgruppeinterviewet, at vejen til
kontakt med de forskellige instanser ikke nødvendigvis er blevet nemmere, typisk
grundet jævnlige omstruktureringer og personaleudskiftning, særligt i kommunen. I
de få tilfælde hvor et godt samarbejde er etableret ved de dog nu præcis, hvilken
person de skal kontakte, og derfor er det lettere at hjælpe den enkelte far i processen
med sagsbehandlerne. Det tyder på, at projektet opnår den forventede effekt
vedrørende lettere samarbejde i de tilfælde, hvor et godt samarbejde om en far er
blevet etableret mellem Muhabet, instansen og den pågældende far. Dette er et
evalueringsfund, der viser fordelen ved at etablere samarbejde på tværs.
Under fokusgruppeinterviewet med personalet i Muhabet taler de meget om de
forskellige udfordringer med involveringen af instanserne i projektet. De diskuterer,
hvorvidt forpligtende samarbejde med nogle udvalgte instanser kunne have været en
fordel, og fremhæver i den forbindelse en væsentlig faktor:
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”P1: Hvis vi laver forpligtende samarbejde med socialforvaltningen for eksempel, så bliver
det ikke nemmere det der som [navn på medarbejder i Muhabet] snakker om og flere af Jer
har snakket om. Det der med, at forældrene kan blive bekymret for, hvad er det her for
noget, og i hvor høj grad er det her en del af kommunen.
P2: Kommunens forlængede arm.
P1: Det er virkelig dilemmaet. Gerne at ville samarbejde med dem, men også gerne at ville
holde god afstand. Så det er rigtig vigtigt at finde ud af, hvordan vi kan gøre begge dele på
en gang. Men jeg tror, at det er rigtigt, at mere forpligtende samarbejde, nogen vi mødes
meget mere jævnligt med, og sådan så dem vi samarbejder med også kan høste succesen af
det”. (medarbejdere i Muhabet, fokusgruppeinterview)
Uddraget af dialogen forklarer dilemmaet mellem fordelene ved et tæt samarbejde og
den skepsis et tæt samarbejde kan medføre blandt projektets deltagere, fordi
grænserne mellem instanserne og Muhabet bliver mere flydende. Derved er der en
risiko for, at det kræver længere tid og en større tillid at rekruttere relevante deltagere.
Personalet fremhæver vigtigheden af, at arbejde med problematikken og finde
løsninger, der gør at muligt at dyrke samarbejdet uden, at det skaber forvirring og
forbeholdenhed blandt potentielle deltagere. Samtidig lægges også vægt på, at et større
grundlag for incitament fra instansernes side kan være betydningsfuldt i forhold til
projektets succes.
Foruden samarbejde om de enkelte fædre har Muhabet også etableret andre typer af
samarbejde som et resultat af projektets fokus på kontakt til mulige
samarbejdspartnere. Det drejer sig om en følgegruppe og deltagelse i en
netværksgruppe. Den type for samarbejde der foregår i disse to fora er på et mere
strategisk og vidensudvekslende niveau. Selvom dette ikke oprindeligt var intentionen
med projektet, er det alligevel en væsentlig tilføjelse, der kan have stor betydning for
kvaliteten i projektet og for de fremtidige samarbejdsmuligheder, når nye projekter og
idéer skal formuleres. Afholdelsen af to temadage i projektperioden er også eksempler
på, hvordan Muhabet har arbejdet lidt anderledes med etablering af samarbejde end
først beskrevet. Temadagene skaber er et vigtigt forum, hvor Muhabet har haft
mulighed for at samle interesserede samarbejdspartnere til fælles faglig fordybelse og
sparring vedrørende typiske problematikker og dilemmaer. Evalueringen viser
således, at Muhabet har forsøgt at etablere flere forskellige typer af samarbejde i
projektperioden, der række ud over det, der fremgår af projektbeskrivelsen. På den
måde tegnes et evalueringsmæssigt billede af en stor og omfattende indsats for at
samarbejde med relevante parter, som dels gør Muhabet mere synlig, men også
bidrager med viden om nyttig kontaktinformation, der kan benyttes til at lette
processen ved kontakt til instanserne vedrørende fædrenes konkrete sager.
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5.2.1 Opsummering på etablering af samarbejde
Muhabet har taget kontakt til mange forskellige instanser, der kan være mulige
samarbejdspartnere. De kontaktede instanser viser en stor bredde og vidner derfor om
afsøgte muligheder for mange forskellige typer af samarbejde om fædrene i forskellige
regi. Muhabet har også arbejdet med etablering af andre former for samarbejde end det
borgerspecifikke, og evalueringen viser samlet set en bred og omfattende indsats på
samarbejdsområdet. Til trods for det store arbejde har antallet af henvisninger til
projektet fra instanserne været begrænset. De mange afholdte oplæg hos instanserne
og forskellige møder har givet et stort kendskab til Muhabet, og således er Muhabet
formentlig blevet mere synlig. Mange kender Muhabet for enten den generelle
målgruppe og/eller oplægget om projektet for fædre og børn.
Evalueringen tyder på, at medarbejdernes kendskab til projekt kan være af overfladisk
karakter, hvilket giver anledning til tvivl om formål samt målgruppe. De mulige
samarbejdspartnere kan derfor have behov for mere konkret information om projektet.
Dog vil der – uanset omfanget af henvendelser og oplysning fra Muhabets side - altid
være udfordringer med generel travlhed i instanserne og et stort udbud af forskellige
tilbud i københavnsområdet, som kan gøre det svært for medarbejderne i instanserne
at holde fokus på netop projektet for fædre og børn og påvirke rekrutteringen hertil.
Evalueringen finder, at Muhabet samlet set har foretaget et ihærdigt
rekrutteringsarbejde, da det trods vanskelighederne med instansernes assistance er
lykkedes at rekruttere det forventede antal deltagere til projektet af andre veje.
Fra instansernes perspektiv er antallet af nyetablerede borgerspecifikke samarbejder
begrænset, men i de tilfælde hvor det lykkes, er der generelt god tilbagemelding.
Samarbejdet mellem Muhabet og instanserne omkring en given far, forbedrer
kommunikationen og skaber mere ro omkring situation. Selvom mange medarbejdere
fra instanserne endnu ikke samarbejder med Muhabet kan de se relevansen, hvis den
konkrete situation opstår. Personalet i Muhabet er klar over, at der kan være både
positive og negative aspekter ved et tæt og forpligtende samarbejde med udvalgte
instanser. Tæt samarbejde kan bidrage til at skabe overblik i fædrenes liv i forbindelse
med sociale sager, indgående kendskab til Muhabet og mulighed for rekruttering af
egnede projektdeltagere. Derimod kan et for tæt samarbejde mellem Muhabet og
instanserne skabe risiko for, at de deltagende fædre skræmmes væk, fordi Muhabet i
deres øjne kan fremstå som kommunens forlængede arm. I denne henseende er det
vigtigt, at konkret samarbejde vedrørende den enkelte far altid sker på dennes eget
initiativ og ønske.
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5.3 Aktiviteter for fædre og børn
Til at undersøge virkningerne af de afholdte aktiviteter anvendes opgørelsen over
aktiviteterne, interviews med de deltagende fædre, logbogsnotater,
observationsnotater samt data fra fokusgruppeinterviewet med personalet i Muhabet.
I løbet af projektperioden har Muhabet har afholdt 108 lørdagsaktiviteter. Mange af
aktivitetstyperne er afviklet flere gange og de afspejler samlet set en bred pallette af
aktiviteter, som kan tilgodese mange forskellige præferencer. Overordnet kan der
skelnes mellem de aktiviteter, som finder sted i Muhabets lokaler på Nørrebro og de
aktiviteter, der foregår som udflugter til forskellige steder i københavnsområdet.
Aktiviteterne som foregår i Muhabet er karakteriseret ved at være rolige aktiviteter
med plads til fordybelse og kreativ udfoldelse. Det omfatter blandt andet legobyggeri,
bankospil, pandekagebagning, leg med trylledej, brætspil, tegne- og malerværksted
samt teaterspil. Derudover fungerer Muhabet som basen for de aktiviteter, der foregår
i Nørrebrohallen, hvor fædre og børn kaster sig over forskellige sportsaktiviteter.
Aktiviteterne der foregår som udflugter ud af huset spænder også meget bredt.
Muhabet har arrangeret ture ud i naturen, museumsbesøg, forlystelsesparker,
aktivitets- og legecentre, biografture, kulturelle landmærker og udflugter til zoologiske
haver samt akvarium. De fleste af aktiviteterne er arrangerede udflugter.

Præferencer for aktivitetstyper
Under alle interviews med de deltagende fædre står det tydeligt frem, at der er meget
klare præferencer for hvilke lørdagsaktiviteter, der er bedst og mest attraktive at
deltage i. Fædrene er meget optagede af, at børnene skal hygge sig og have det sjovt.
Derfor tager deres argumentation udgangspunkt i det de observerer hos børnene:
”Det bedste, det er Tivoli. Min søn han vil gerne i tivoli og jeg siger til ham: ’tivoli det er
dyrt, det er dyrt’. Men alle børnene de elsker tivoli. De leger og de har det sjovt der. Men
alle programmerne (aktiviteterne, red.) som de laver nu, alle sammen de er gode, men tivoli
det er ekstra godt. Også dyreland, det er også godt. Det eneste jeg tror af programmer
(aktiviteterne, red.), der ikke sådan rigtig er godt, det er det der hvor der kommer en dame
og laver sådan (viser en dukke), og også når de tegner, fordi så er de inde i Muhabet og
børnene de siger: ’argh argh’”. (deltagende far, interview)
Her forklarer faren, hvordan aktiviteter ud af huset til henholdsvis Tivoli og Zoologisk
have generelt er populært blandt børnene, fordi de får tid til at lege og have det sjovt.
Samtidig fremhæver han netop aktiviteter, der foregår i Muhabet som værende
kedelige for børnene, da de beklager sig, hvis der ikke er arrangeret en udflugt ud af
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huset. En anden far kommer med en lignende forklaring, der tager udgangspunkt i det
humør han observerer blandt børnene om lørdagen:
”Jeg kigger også på alle børnene. De er Ikke glade 100 procent. I Muhabet når vi sidder i
Muhabet (til aktiviteterne, red.), er det måske 30 procent eller 40 procent (af børnene der
synes det er sjovt, red.). Men hvis vi går ud, så er det 90 procent, der er glade. Der er
forskel, der er meget forskel”. (deltagende far, interview)
Imidlertid fremgår det dels af deltagerobservationerne og logbøgerne, at børnene i
langt de fleste tilfælde hygger sig. Dette er uafhængigt af om aktiviteterne foregår i
eller uden for Muhabet. De følgende noter er fra logbøger om henholdsvis bålhygge i
Muhabet og pandekagebagning samt kælketur i nærheden:
”Børnene gav udtryk for, at det var en god dag. Kunne lide aktiviteterne”. (logbogsnotat)
”Børnene var glade for dagen”. (logbogsnotat)
I forbindelse med deltagerobservationerne fortæller børnene ofte om, hvorvidt det er
en god aktivitet eller ej. Under en aktivitet som handler om at hygge i Muhabet og leg i
Nørrebrohallen snakker børnene om, hvilke aktiviteter de kan lide:
”I første omgang svarer en af børnene: ’jamen jeg kan slet ikke vælge, de er alle sammen
gode”. Barnet tænker sig om i en rum tid og svarer derefter: ’nogen hvor vi skal lave mad
sammen i Muhabet, det er rigtig hyggeligt. Og sådan en tur hvor vi tager lidt længere væk’
(…). Et andet barn svarer om aktiviteter sammen med far: ’det er rigtig dejligt, jeg kan
godt lide det’. Jeg spørger om der er en speciel aktivitet, som har været god at lave sammen
med far. Barnet læner hovedet lidt til siden og svarer: ’hmm, jeg kan godt lide det hele. Det
er også sjovt at køre på togtur’ (…) Et tredje barn siger: ’jeg kan godt lide, når vi er her i
Muhabet. Det er dejligt og mange forskellige ting man kan lave’”. (observationsnotat)
Dermed finder evalueringen en diskrepans mellem det fædrene fortæller og det
børnene tilkendegiver under aktiviteterne. Det er selvfølgelig også muligt at finde
aktiviteter, hvor personalet i logbøgerne beskriver fornemmelser af, at børnene keder
sig. Dette er dog tilfældet for logbøger vedrørende aktiviteter både i og uden for
Muhabet. Alt i alt er det et gennemgående fund i evalueringen, at der er meget stor
tilfredshed blandt børnene, uanset aktivitetstype. Derfor er der god grund til at
konkludere, at mindst 50 procent af børnene er tilfredse. Således indfrier projektet sit
succeskriterium vedrørende børnenes tilfredshed med aktiviteterne.
Personalet i Muhabet italesætter også præferencerne og lægger især vægt på, at det for
de ældre børns vedkommende er for kedeligt, hvis aktiviteterne ikke er attraktive og
forbundet med nyhedsværdi eller større udgifter. I forlængelse heraf forklarer nogle af
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fædrene, hvordan aktiviteterne ud af huset også bevirker, at børnene bliver inkluderet i
skolen og stolt kan fortælle, at de får mange af de samme oplevelser som deres
kammerater gør, til trods for økonomiske udfordringer i hjemmet:
”Hvis et barn i skolen en dag for eksempel snakker om Zoo, så siger min søn: ’jeg har også
besøgt den’. Så spørger de (andre børn, red.): ’hvordan, du har ikke bil, hvordan?’. Han
siger: ’Muhabet’, de spørger: ’hvem Muhabet?’. Fordi han bliver glad, meget glad, når han
snakker med andre børn om et sted (han har været med Muhabet, red.)”. (deltagende far,
interview)
På den måde giver de aktiviteter Muhabet afvikler ikke kun anledning til at far og barn
kan være sammen og bevare kontakten. Aktiviteterne medfører også, at børnene kan
deltage aktivt i samtaler med jævnaldrende i skolen, som tager udgangspunkt i steder
de har besøgt og ting de har oplevet. Dette er en bemærkelsesværdig sidegevinst ved
projektet, som ikke var identificeret før projektstart.

Aktiviteter med rum til interaktion
Midtvejsevalueringen påpegede nogle udfordringer med lørdagsaktiviteter, der
foregår ude af huset, fordi de i mindre grad skaber et afgrænset og roligt rum, der
opfordrer far og barn til fælles leg, snak og interaktion. Dette gør sig stadig gældende,
og fædrene har en tendens til at tage en iagttagende rolle fremfor interagerende, når
aktiviteten foregår på et større sted. Følgende observationsuddrag fra et besøg på
Nationalmuseet illustrerer denne pointe:
”På børnemuseet (en del af Nationalmuseet) slår børnene sig virkelig løs. De løber rundt og
kaster sig ivrigt over de forskellige afdelinger. De prøver at sidde i et klasseværelse fra
gammel tid, leger købmænd i en lille bod, bygger mure på gammeldags facon, tilbereder
mad i en stenovn, ridder på hest og sejler i et vikingeskib. De to fædre er med det meste af
tiden og kigger på hvad deres børn laver. Fædrene hjælper hinanden med at sige til, når
børnene pludselig rykker videre. Fædrene tager billeder af deres børn og kigger i flere
tilfælde opmærksomt på hvad børnene laver (…). Fædrenes koncentration er størst den
første halve time og derefter forsvinder fædrene væk fra udstillingen. Den ene medarbejder
fra Muhabet forsvinder også [Han er formentlig gået ud for at kigge efter fædrene]. I stedet
er det nu den tilbageværende medarbejder fra Muhabet og en mor, der følger børnene
rundt. Medarbejderen fra Muhabet er god til at understøtte børnenes leg og sætter gode
rammer ved både at inspirere og give idéer til leg”. (observationsnotat)
Heraf ses det, at fædrene særligt bruger tid på at se på børnene, og de interagerer med
dem, når der skal tages billeder. Efter en halv time er fædre og børn adskilt og finder
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først hinanden igen ved spisetid et par timer senere. Udfordringen er formentlig, at
museet er stort, og der er mange andre mennesker. Det kan være svært for fædrene at
håndtere grundet koncentrationsbesvær og sensitivitet over for høje lyde i længere tid
af gangen. Dette er altså den samme type udfordring, som også viste sig ved
midtvejsevalueringen. Omvendt viser evalueringen, at der generelt set er gode
forudsætninger for tættere interaktion og dialog, når aktiviteterne tager udgangspunkt
i noget fælles kreativt i Muhabet. Dette ses eksempelvis under en maleraktivitet:
”Børnene maler meget entusiastisk. Typisk er det meget selvstændigt, men fædrene og den
mor, der er til stede, er også med på råd. Forældrene står oftest et par meter væk fra deres
respektive børn, men opmærksomheden er hele tiden rettet mod børnenes beskæftigelse.
Fædrene stiller interesserede spørgsmål til deres børn og omvendt henvender børnene sig
også flere gange til deres fædre for at søge anerkendelse og gøre opmærksom på, hvor langt
de nu er nået med maleriet: ’Se far, ligner det ikke meget godt en bold nu?’. Der er en rigtig
god og rolig stemning ved aktiviteten i dag, hvor der virkelig er tid til, at børnene og
forældre kan have tæt kontakt og interaktion med hinanden (…). Jeg bemærker også,
hvordan forældrene sørger for at rose og fortælle, hvad der er godt ved maleriet, når
børnene af og til bliver utilfredse med det de selv har malet eller på nedslået vis påpeger, at
noget ikke ser ud præcist som man ellers kan forvente i den virkelige verden”.
(observationsnotat)
Det er tydeligt, hvordan fædrene er til stede og opmærksomme på deres børn og der
bliver skabt et rum hvor dialog, idéudveksling og understøttende bekræftelse er helt
naturligt. Dette er et godt eksempel på, hvorledes mulighederne for interaktioner
bliver væsentligt forbedret, når personalet etablerer en fast og rolig ramme, hvori
interaktionen kan udspille sig. Selvom aktiviteten finder sted i Muhabet er der dog
ingen garanti for interaktion mellem fædre og børn. Dette uddrag som stammer fra en
legeseance i Muhabet inden turen går i biografen viser, hvordan fædre og børn er
adskilte, fordi rammen for interaktion ikke er etableret:
”Nogle af børnene tager lidt LEGO og et dukkehus frem. Nogle andre tager doktorsættet
frem. Jeg ser, hvordan børnene leger meget fredeligt med hinanden og det virker som om de
hygger sig, og de har nemt ved at blive enige om, hvordan legene skal foregå og forløbe.
Nogle af børnene skifter også fra at lege med det ene til at lege med det andet. På den måde
sker der en form for rotation, så børnene leger med nogle forskellige og ikke kun med egne
søskende. Børnene smiler og virker glade og jeg kan tydeligt høre, hvordan der hele tiden
foregår forhandling i legene. Et barn siger for eksempel: ”Hvis du ligger dig først her, så
kan jeg lige tjekke det på dig og så bagefter så bytter vi. Så er det din tur”. Det er dejligt at
se, at børnene er så gode til at lege med hinanden, og hygger sig med hinanden. Fædrene
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sidder ikke lige umiddelbart i nærheden. De holder sig i stedet væk fra børnenes leg. Den
ene far sidder og kigger ned i sin mobiltelefon”. (observationsnotat)
Heraf ses det, at børn og fædre er adskilte, selvom der faktisk er rolige rammer.
Forskellen på denne situation og maleraktiviteten er, at der ikke er etableret et rum for
interaktionen af personalet. Derved begynder fædrene ikke på eget initiativ at lege og
interagere med deres børn, hvilket også kan være et resultat af fædrenes forståelse af
formålet, hvor det i stedet er det faktum, at de er til stede sammen, som er vigtigst. Den
manglende interaktion mellem far og barn kan også forklares med, at det for fædrene
er en værdi at fornemme deres børns positive samvær med de andre børn, mens de
selv får mulighed for at interagere med de andre fædre eller personalet i projektet og
derved får voksentid, mens børnene har børnetid. Det er dog en risiko, at voksentiden
bliver slugt af mobiltelefonen, hvorved børnene heller ikke får den oplevelse og læring,
at det er helt normalt, at voksne har behov for et fællesskab, mens børn leger. Dette
understøtter forestillingen om, at en generel rammesætning er brugbar for både børn
og voksne i projektet uafhængigt af, om det er tid til at far og barn interagerer sammen
eller med andre alderssvarende projektdeltagere. Den elektroniske udfordring med
mobiltelefonerne viser sig som et gennemgående problem for lørdagsaktiviteterne. En
af fædrene fortæller da også, at personalet forsøger at dæmme op for brugen af
mobiltelefoner under aktiviteterne og at det er okay, selvom det kan være lidt
irriterende at få at vide igen og igen, at telefonen skal lægges væk. I mange af
logbøgerne fra lørdagsaktiviteterne fremhæves det også, at der er udfordringer med
interaktionen mellem fædre og børn, hvilket bekræfter, at det ikke kun er et fænomen,
der udspiller sig, når evaluator er til stede.
I forbindelse med interviews med fædrene, beskriver flere af dem selv, at der er store
udfordringer, når det handler om at lege med børnene. Det følgende citat er et
eksempel herpå:
”Fædrene ved det ikke. Fædrene de er fra Mellemøsten, og i Mellemøsten har de ikke en
kultur, hvor fædrene leger med børn. Ikke ligesom danskerne. Danskerne de har det som en
del af deres kultur. Det starter fra de er helt små (at far leger med barnet, red.) (…). Men vi
må snakke om, hvordan vi samler dem (far og barn, red.) i nogen aktiviteter, så de leger
eller forbereder noget eller for eksempel tegner noget, for eksempel bygger tog. Så vi må
tænke på hvilke aktiviteter, som kan samle en far og hans barn i en fælles aktivitet. Og hvis
de samarbejder godt, så vil det give et bedre resultat. Vi må tænke på det. Ja, fordi nu
kommer fædrene bare, og børnene de leger med hinanden. Og fædrene de sidder kun og ser
på dem, men det hjælper ikke til at bygge relationen mellem far og børnene, så de kommer
mere tæt på hinanden”. (deltagende far, interview)
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Nogle af fædrene er indstillede på at lære, hvordan de kan lege med børnene, imens
andre fædre giver udtryk for, at de har givet op på deres egen situation og i stedet
ønsker og håber, at deres egne børn bliver bedre til det, når de engang selv får børn.
Samlet set viser evalueringen således udfordringer med leg mellem far og barn som en
del af den kontakt og relation projektet gerne vil understøtte. Derudover beskriver
fædrene også, hvordan de enten synes det er svært at tale med børnene om deres fælles
oplevelser eller at de slet ikke forsøger at gøre det:
”I: Og taler dig og dine børn nogensinde om de ting I laver sammen om lørdagen?
F: Nej.
I: Er det noget du kunne tænke dig at gøre med dine børn, at tale om det?
F: Nej. Nej. Jeg taler ikke så meget med dem”. (deltagende far, interview)
Imidlertid er der andre fædre tilknyttet projektet, som lykkes med at tale om
aktiviteterne med deres børn, hvilket de finder stor glæde ved. En af de fædre der
synes det er svært foreslår også, at projektet bør hjælpe fædre og børn med at tale
sammen om det de oplever:
”For eksempel lørdag når fædrene og børn går til en biograf. Så læg en halv time for
eksempel efter biografen, hvor barnet og hans far sidder og snakker om, hvad filmen
betyder, og forklarer det til hinanden. Forklarer det med deres eget sprog (…). De kan
skrive et papir begge to. Barnet skriver det og far retter det og de laver et referat om, hvad
den (filmen, red.) betyder. Så kan de for eksempel snakke om det (referatet om filmen, red.)
måske næste lørdag i projektet”. (deltagende far, interview)
Dette tyder på, at fædrene dels mangler, men også efterspørger nogle flere redskaber
til henholdsvis at lege og snakke med deres børn om de forskellige oplevelser de får
sammen. En af observationsnotaterne fra lørdagsaktiviteterne viser også, hvordan en
far bruger billeder han tager i forbindelse med aktiviteterne som udgangspunkt for
samtaler med barnet om, hvad de laver sammen:
”Faren spørger mig, om jeg ikke vil tage et billede, så de begge kan være med på det. Faren
siger efterfølgende til mig: ’det er godt med billeder, så kan jeg vise hvad mig og min søn
laver og vi kan snakke om det’”. (observationsnotat)
Billeder afspejler derved et andet nyttigt redskab, der med fordel kunne være anvendt
meget mere af personalet som et samtaleværktøj for fædre og børn. Til trods for at
projektets lørdagsaktiviteter ikke altid skaber rammer for tæt samvær med leg og
dialog, har det dog stadig en meget stor værdi for de fædre og børn der deltager. En
værdi som bestemt ikke er ubetydelig, hvilket beskrives nedenfor.
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Muhabet giver nye muligheder
Børnene har knyttet bånd til hinanden og der er efterhånden opstået deciderede
venskaber i løbet af den treårige projektperiode som et resultat af, at de har været
sammen med hinanden igen og igen. Begejstringen for deltagelsen i projektet
udtrykker børnene på flere måder, hvilket illustreres af dette uddrag fra en
lørdagsaktivitet, hvor Muhabet har inviteret på veterantogstur:
”På vej hen ad perronen holder to af børnene i hånd. De følges ad hen til den rigtig togvogn
og løber også lige i hælene på hinanden, da vi kommer om bord, så de kan udforske toget
sammen. De har leget rigtig godt sammen hele turen og da jeg ser dette tænker jeg, at det
helt sikker må være udtryk for, at lørdagsaktiviteterne i større eller mindre grad kan danne
venskaber mellem børnene. Om bord på toget stiller jeg mig sammen med børnene på
afsatsen mellem togvognene for at snakke lidt med dem om, hvordan turen har været indtil
videre. De er meget begejstrerede. En siger: ’jeg er vild med det her tog’, en anden hopper
vildt op og ned og en tredje hiver fat i mit ærme for at trække mig med hen i en anden
spændende kupé som jeg altså bliver nødt til at se. Jeg spørger dem, om det er hyggeligt at
være på tur med far, hvortil en svarer: ’jeg kan næste lide alle de ting vi laver på de her
ture med min far’. Det bekræfter også mit indtryk af, at der er højt humør blandt børnene
og de synes, at det er en fantastisk aktivitet. Når jeg ser på børnenes interaktion med deres
respektive fædre ser det også ud til at de hygger sig selvom de ikke nødvendigvis sidder ved
siden af far og interagerer hele tiden”. (observationsnotat)
Projektet giver altså nogle muligheder for relationer mellem børnene som
sandsynligvis ikke ville opstå uden om Muhabet, da børnene bor mange forskellige
steder og går i forskellige skoler. Under hver aktivitet leger børnene med hinanden, og
der er i det hele taget en del interaktion børnene imellem fremfor imellem far og barn.
Børnene er ikke så optagede af behovet for tæt interaktion med deres far. Derimod ser
det vigtige ud til at være, at far er til stede. Graden og tætheden af samvær og kontakt
er således ikke så afgørende. Fælles for børnene er det dog, at de i høj grad udtrykker
tilfredshed med at deltage i fælles aktiviteter med far. Derved bekræfter
slutevalueringen, at projektet opfylder succeskriteriet, hvor mindst 50 procent af
børnene giver udtryk for tilfredshed med samværet med far. Dette bekræfter samtidig
også, at projektets fokus på at danne rammer for kontakt mellem far og barn er yderst
relevant og betydningsfuld. Det er nemlig de fælles oplevelser som far og barn
fremhæver og nyder glæde af, og ikke følelsen af forbedret relationsopbygning.
Børnenes fælles leg spreder altid gode grin, godt humør og glæde, hvilket dette uddrag
fra leg ved et springvang viser:
”Lige ved siden af stationen finder de fem børn ret hurtigt et mindre springvand som de
straks går i gang med at lege ved. Det barn som sad alene ved siden af sin far hele turen er
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nu også med til at udforske springvandet og lege i det sammen med de andre børn. De
hopper op og ned af stenene, som spytter vand ud i toppen, sætter hænderne for nogle af
vandhullerne, så trykket til sidst er så stort, at det giver et kæmpe vandsprøjt ud over det
hele. Det får børnene til at grine, og de gør det igen og igen”. (observationsnotat)
Netop denne glæde som nemt kan ses hos børnene viser sig at være helt afgørende for
fædrenes vurdering af projektet. Alle fædrene fremhæver under deres interviews, hvor
vigtigt det er, at børnene har det godt og hygger sig. Det er en væsentlig årsag til, at de
synes projektet er en succes og noget de gerne deltager i. En af fædrene beskriver det
således:
”Når jeg ser, at min dreng er glad, så bliver jeg også glad. Fordi hvad skal jeg gøre, jeg
kigger kun på mit barn og ser, at han er aktiv og han går og snakker med de andre og
maler. Jeg kan slappe helt af, når jeg ser det”. (deltagende far, interview)
Dette understreger hvor værdifuldt projektet er for både fædre og børn. For fædrene
afhænger deres egen glæde i livet nemlig af, at de ser, at børnene også er glade. I
forbindelse med et fædremøde afholdt i Muhabet uden børn, udtrykker en af fædrene
det på følgende måde:
”Alt det vi laver er rigtig godt for barnet, og vores børn er rigtig glade. Det er det vigtigste.
Hvis ikke Muhabet var her, hvad skal jeg så lave med min søn. Jeg tænker på al den hjælp
vi får. Alt koster jo penge, og personalet de passer på børnene. Det er 100 procent godt for
børnene. Muhabet passer på far og barn”. (observationsnotat)
Uddraget indfanger dels den store betydning som fædrene tillægger børnenes glæde.
Derudover viser det også, hvordan fædrene er bevidste om, at Muhabet og projektet
åbner en lang rækker muligheder, fordi fædrene ikke er underlagt samme økonomiske
begrænsning som hvis de ikke deltog i projektet. Flere af fædrene giver også udtryk for
den taknemmelighed over at blive passet på af personalet, som faren nævner. Hvis
ikke personalet var med på aktiviteterne er der flere af fædrene, som tilkendegiver, at
det simpelthen ikke var muligt for dem at tage af sted med børnene til de samme
aktiviteter. Foruden disse væsentlig parametre er der endnu et gennemgående
element, som fædrene lægger vægt på. Dette drejer som om at få kendskab til nye ting
man kan opleve med sine børn:
”Jeg forstår ikke hvor de ligger (stederne Muhabet besøger, red.). Fordi jeg forstår kun
Nørrebro og hjemme. Jeg forstår ikke hvor den og den og den ligger. Ikke som Muhabet. Og
jeg kender kun Fisketorvet. Ikke så mange steder, to eller tre steder kender jeg. Men
Muhabet kender det hele. Selvom jeg har været her i mange år, så kender jeg det ikke, (…)
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men nu kender jeg det hele. Der er museet, der er biografer, der og der og der og der. Jeg
kender det, det har åbnet sig for mig”. (deltagende far, interview)
Dette afspejler den generelle holdning blandt fædrene, hvor mange af dem fortæller, at
de for flere aktiviteters vedkommende slet ikke vidste, at det fandtes. Således er det
ikke kun børnene, der gennem projektet bliver beriget med forskellige kulturelle
oplevelser, men i særdeleshed også fædrene. Alt i alt viser evalueringen derfor, at
projektet har en meget stor værdi for både fædrene og børn og det åbner op for
muligheder i livet, som ikke kunne realiseres, hvis projektet ikke eksisterede. Om
denne værdimæssige betydning også betyder, at fædrene oplever en forbedret relation
til deres børn er svær at sige. Nogle fædre giver udtryk for, at de nok er kommet lidt
tættere på deres børn i løbet af projektperioden. Generelt set taler fædrene dog mere
om, at de får hyggelige oplevelser med børnene end de gør om forbedret relation og
kontakt. Med udgangspunkt i den dynamiske og brede formålsforståelse viser de
gennemførte interviews og observationer, at mange af fædrene har fået en god kontakt
til børnene ved at deltage i projektet. Det er vanskeligt at vurdere, om det svarer til 50
procent af fædrene eller ej, da fædrene tilknyttet projektet deltager i meget varierende
grad. For de fædre der deltager regelmæssigt i lørdagsaktiviteterne opnår projektet
succeskriteriet om, at 50 procent af fædrene får en bedre relation til børnene. Det er
særligt projektets rammedannelse for kontakt, der er afgørende i denne sammenhæng
og har betydning for, hvordan relationen kan udvikle sig på sigt. Uden det
kontaktmæssige grundlag som projektet medfører, og de fælles oplevelser som far og
barn får, var dette ikke muligt. Personalet lægger også vægt på, at det for den samlede
fædregruppe er vanskeligt at formulere en konklusion, da det er meget forskelligt,
hvad den enkelte far har oplevet i projektperioden vedrørende relationen til barnet:
”Det er jo noget vi arbejder hen imod hele tiden. Og på nogen områder, for nogen fædre er
det lykkedes, men så er det mere fordi vi kan sige, at der er mere kontakt med deres børn.
Mindst 50 procent, det ved jeg faktisk ikke. Der er faktisk også nogen der har fået mindre
kontakt med deres børn, men det er ikke på grund af vores tilbud, det har været på trods
af”. (medarbejder i Muhabet, fokusgruppeinterview)
Således er der mange omkringliggende faktorer i fædrenes liv, der også har betydning
for, hvorvidt relationen i projektperioden kan siges at være forbedret. Det understreger
projektets kompleksitet og understøtter også evaluators vurdering af, at succeskriteriet
er indfriet for nogle fædre og børns vedkommende, imens det for andre er vanskeligt
at afgøre.
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Udfordringer med personalets rolle
De fleste fædre fremhæver, at personalet har stor betydning for projektet. De har
mange rosende ord om personalet og bruger ofte ord som ’høflig’, ’venlig’ og
’hjælpsom’, når de beskriver dem. Dels har personalet i fædrenes optik en afgørende
rolle som guides, der sørger for at alt forløber som det skal:
”Det er faktisk meget vigtig, at de er med, sådan med det praktiske. De fortæller os hvor
skal vi hen, hvor skal vi lægge vores ting, hvor skal vi komme til maden. Altså de
planlægger næsten det hele. Det kan ikke lade sig gøre hvis vi er alene, hvis de siger: ’okay I
gør det alene’. Det hjælper ikke. Men det er en stor hjælp, at de er med. Det er et meget fint
system de gør nu, de tager af sted med os, og de fortæller os hvad vi skal gøre, hvor skal vi
hen, og hvor skal vi mødes henne”. (deltagende far, interview)
Som uddraget også viser, er fædrene i høj grad tilfredse med den praktiske hjælp
vedrørende mad og logistik som personalet håndterer. Samtidig tydeliggør flere af
fædrene også, at deres frigørelse fra planlægning gør det muligt at komme af sted,
ellers var de blevet hjemme med børnene eller havde slet ikke set dem. I forbindelse
med observation af lørdagsaktiviteterne er det også klart, at fædrene orienterer sig
mod personalet, når de er i tvivl om, hvad der rent praktisk skal ske:
”På museet fortæller personalet, hvordan de sørger for køb af billetter og derefter er det
ellers helt frit hvad man hver især har lyst til at se af de forskellige udstillinger. Jeg ser, at
det hele går lidt i stå, da alle har fået billetter. Det er som om flere af fædrene ikke ved hvad
de skal gøre. Personalet tager derfor en fælles beslutning og leder de fleste af dagens
deltagere mod børneudstillingen”. (observationsnotat)
Det illustrerer vigtigheden af personalets guidefunktion, da fædrene ellers kan gå i
baglås og slet ikke vide, hvad de skal stille op i en given situation. Fædrene fremhæver
også, at det er dejligt, at personalet gider at lege med børnene, og de kan godt se, at
deres børn har knyttet bånd med personalet i løbet af projektperioden:
”Altså ja for eksempel med mine børn, når vi er sammen med for eksempel [navn på
medarbejder]. Han prøver at lege med børnene, laver sjov og har det hyggeligt sammen med
dem. Typisk når vi er færdige med at være sammen (når aktiviteten slutter, red.), så vil de
holde medarbejderne i hånden i stedet for at holde min. Og de lytter til dem faktisk, de gør
hvad de beder dem om, så det er meget fint”. (deltagende far, interview)
Disse bånd mellem børnene og personalegruppen kan også identificeres i
observationsnotaterne fra lørdagsaktiviteterne. Særligt i de aktiviteter som er afviklet i
sidste halvdel af projektet. Under fokusgruppeinterviewet med personalegruppen
italesætter de også, at det i mange tilfælde er nemmere at kaste sin opmærksomhed på
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børnene fremfor fædrene. Samtidig er der dog en bevidsthed om, at det ikke
nødvendigvis er ideelt:
”Altså jeg synes, at en af udfordringerne har været fra starten, og det er stadig noget at vi
hver lørdagsaktivitet kæmper med. Det er lige netop det der med at give plads. For det
nemmeste er jo ligesom at tage ungerne til sig og fokusere på dem, og det synes jeg også
hele tiden, at vi fanger os selv i. At fædrene lidt ligesom læsser dem lidt af på os, og det skal
vi være meget bedre til ligesom at fange og minde dem om, at det er ikke det, der er formålet
med de her aktiviteter. At de skal være sammen og vi mere trække os lidt tilbage og måske
være facilitator af den kontakt”. (medarbejder i Muhabet, fokusgruppeinterview)
Det viser, hvordan den rolle personalet indtræder i giver anledning til udfordring i
projektet. Dels fordi rollen som børnepasser ikke er hensigten med projektet, men også
fordi den kan være forstærkende over for fædrene, når den først er etableret. Dette
hænger formentlig også tæt sammen med pointerne vedrørende fædrenes forståelse af
projektets formål, som blev beskrevet tidligere. Her tyder det på, at fædrene ikke
nødvendigvis er bevidste om, at de har den primære rolle i forhold samvær med
børnene under lørdagsaktiviteterne fremfor personalet. Samtidig er det positivt og
vigtigt for projektet, at personalet i Muhabet er tilstedeværende og nærværende
overfor børnene og netop kan og vil træde til i de situationer, hvor fædrene ikke selv
opdager eller forstår, at der er behov for, at de træder længere frem i farrollen og
interagerer med børnene. Således viser der sig et fagprofessionelt dilemma og en
udfordrende balance for personalet, hvor de hele tiden er bevidste om børn og fædres
situationer og afstemmer egen ageren efter deres behov. På den måde giver det også en
mulighed for, at fædrene via personalet kan se på nogle rollemodeller, men samtidig
har personalet en bevidsthed om, hvilket signal det kan sende til børnene, hvis de ser
deres fædre få påtalt egen adfærd.
Personalet har desuden en bevidsthed om fordelene ved at trække sig lidt tilbage og
give mere plads til fædrene, hvilket ser ud til at have en god effekt. På turen med
veterantog sker der følgende:
”De to medarbejdere fra Muhabet sidder sammen og nyder turen, og undervejs blander de
sig faktisk ikke i børnenes faren rundt, op og ned. I stedet lader de fædrene holde øje med
deres egne børn og sætte grænser for opførelsen. Jeg tænker, at denne afslappede og
tilbageholdende fremtoning som medarbejderne har, kan være medvirkede til, at fædrene
træder mere i karakter i farrollen og tager et større ansvar for at passe på børnene end jeg
de fleste gang har observeret på lørdagsaktiviteterne. Jeg kan derfor se, at medarbejdernes
ageren har ret stor betydning for interaktionen mellem fædre og børn. Det kan selvfølgelig
også have noget med køn at gøre – om medarbejderne er henholdsvis mænd eller kvinder”.
(observationsnotat)
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Det understreger vigtigheden af klarhed omkring rollerne. Potentialet for at fædrene
træder frem og interagerer med børnene ser nemlig ud til at blive større, når personalet
trækker sig mere i baggrunden og forholder sig tydeligt observerende og afventende.
Som observatøren foreslår i uddraget ovenfor, kan det samtidig også have noget med
kønsroller og kønsmæssige forventninger at gøre. De to medarbejdere, der deltog på
udflugten var begge mænd. Fædrene tillægger måske kvinderollen mere omsorg og de
kan derfor agere anderledes, hvis en kvindelig medarbejder er med til aktiviteten. En
af fædrene fortæller også om uklarheden vedrørende personalets rolle:
”Er det aktiviteterne, er deres rolle bare at lave aktiviteter, at lave mad eller skal de skabe
rammer for nogen aktiviteter eller rækker deres rolle længere ud end det?” (deltagende far,
interview)
Uklarheden omkring personalets rolle efterlader således fædrene på et til tider usikkert
grundlag, hvor de heller ikke er sikre på, hvad deres egen rolle er. Her identificerer
evalueringen en mulighed for at foretage justeringen, hvis et lignende projekt skal
afvikles i fremtiden. Det er muligt, at mere klarhed omkring rollerne kan skabe nogle
endnu bedre forudsætninger for at arbejde målrettet mod formålet vedrørende
forbedret kontakt og relation mellem fædre og børn.

Forståelser af farrollen
Forståelsen af rollerne i projektet kan muligvis tage afsæt i fædrenes egne forståelser af
hvad en god far er, og hvad han gør. Interviewene tegner et generelt billede af en
forståelse af en far som et familieoverhoved, der brødføder, irettesætter og korrigerer
adfærd, som ikke er acceptabel. En far forklarer forskellen på mor og far på følgende
måde:
”Altså en mor er mere kærlig. En far er meget mere streng eller fast besluttet. Sådan er vi
blevet skabt. Altså selv i dyrenes verden, du skal se løvernes unger, de leger mere med
mødrene end deres far. Og de er jo dyr, men det er sådan vi er skabt. Altså vi er ikke dyr,
men det er sådan et instinkt som Gud har skabt os med”. (deltagende far, interview)
Denne far giver en forklaring, der tager sit afsæt i biologien og hvilke kønsmæssige
kvaliteter mennesker grundlæggende er skabt med. Derfor er det farens strenge og
faste hånd i opdragelsen, der er naturlig. En anden far udtrykker det således:
”De (fædrene, red.) skal lære barnet, sige: ’det er forkert, det er dårlige mennesker’ og man
skal sige: ’kom og gør sådan og sådan (noget positivt og godt, red.), ikke gøre sådan (laver
en fy-fy bevægelse med fingeren)’. Man skal snakke med barnet, som hvis du plejer et træ.
Hvis du passer et træ, så gør det sådan (viser at det vokser lige op i luften), men hvis ikke,
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så gør det sådan (viser hvordan træet nu bøjer skarpt til siden). Voksne skal lave et træ, så
det ikke bliver ødelagt. Forstår du hvad jeg siger? Man skal være fast ved barnet, så bliver
det rigtigt, og det skal vokse rigtigt”. (deltagende far, interview)
Igen kommer den faste far til udtryk, en far som guider sit barn og tydeligt markerer,
hvad der er tilladt og ikke tilladt adfærd. Samtidig fremhæver faren vigtigheden af, at
man taler med sit barn og plejer det som et træ, så det vokser lige op i verden og bliver
et flot og stort træ. Hvis ikke barnet fars opdrager, så vokser barnet ikke op på den
rigtige måde. Flere fædre fremhæver også, at det er vigtigt, at man som far kan følge
barnets interesser og forsøger at følge med i hvad barnet laver:
”En god far skal følge efter barnet og se hvad det har af interesser (…). Jeg fokuserer på al
ting. Hvis han ser en orm, så vil jeg gerne diskutere med ham, hvorfor han ser den orm”.
(deltagende far, interview)
Både logbøger og observationer bekræfter denne forestilling om en far som de
interviewede fædre fortæller om. Dette uddrag illustrerer, hvordan en far opdrager og
irettesætter sit barn i forbindelse med en aktivitet:
”Sønnen springer rundt over stole og sofaerne i nærheden imens vi sidder og taler. Han
kommer stille og roligt tættere på. Han smiler hele tiden, præcis som faren lige har fortalt
mig. Han siger sit navn og vi hilser på hinanden, og jeg får at vide, at han er syv år. På et
tidspunkt synes faren vist, at han leger lidt for vildt i sofaen, og der bliver sagt noget på
arabisk, hvorefter sønnen med det samme sætter sig roligt ned i sofaen, sænker hovedet en
smule og sender sin far et blik, der fortæller mig, at han godt ved, at han skal høre efter
hvad der bliver sagt”. (observationsnotat)
Ofte drejer interaktionen sig også om praktiske beskeder og informationer, der
udveksles mellem far og barn. En af de udfordringer som personalet betoner er netop
forståelsen af hvad og hvem den gode far er. De beskriver et dilemma, der tager
udgangspunkt i, at der hersker forskellige forståelser af den gode far og derfor kan det
også være udfordrende, når det er det danske ideal for interaktion og samvær, der
anvendes under lørdagsaktiviteterne:
”Jeg tager mit afsæt i den danske (kultur, red.) som forælder, men jeg synes, at det er
enormt svært at navigere i, man kan gætte, men hvad det er for en baggrund mange af
vores fædre kommer med i forhold til, hvad er det gode forældreskab. En ting er hvad er
deres kapabilitet, men en anden ting er, hvad er det de har med sig i forhold til, hvornår
man er en god far. Og så kommer vi og kan ikke lade være med at synes, at det her med at
lave nogen ting sammen, det er virkelig, det er der hvor man konnekter med sine børn, og
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det er også der vores udgangspunkt er for lørdagsaktivitet. Men det er ikke nødvendigvis
der, hvor de er”. (medarbejder i Muhabet, fokusgruppeinterview)
I forlængelse heraf beskriver personalet, hvordan der hos flere fædre er sket en
udvikling undervejs i projektet som følge af, at de har snakket med fædrene om deres
evne til at drage omsorg, børns basale behov og vigtigheden af at se børns og mødres
perspektiver. Personalet i Muhabet fortæller om flere fædre som via dialog med
personalet har formået et flytte fokus fra egne behov og egen ret mod børnenes behov
og synsvinkel. Dette er en væsentlig positiv udvikling og en gevinst for projektet.
Fædrene virker generelt lydhøre overfor personalet, hvilket formentlig også beror på
den tillid, der efterhånden bliver skabt mellem fædre og personalet. Dette illustreres i
den følgende meningsudveksling blandt personalet:
”P1: Vi har jo for eksempel i forhold til [navn på en far] og hans manglende evne til at
drage helt basal omsorg for sine børn. I starten var det at huske at tage jakker på, når de
skulle ud, have hjælp til at komme på toilettet. Og så oplevede vi, at de slog sig og at han
ikke trøstede dem og grinede af dem og sådan noget. Der har det jo været noget med at
snakke med ham om, børn har brug for at blive trøstet, og hvordan kan vi hjælpe dig næste
gang.
P2: Og han er lydhør, når man formulerer det over for ham, faktisk. Fordi han er helt
blank, han ved det jo slet ikke”. (medarbejdere i Muhabet, fokusgruppeinterview)
Dette uddrag taler i retningen af, at der kan være flere aspekter ved farrollen set i et
dansk perspektiv, som fædrene slet ikke kender til eller på anden måde ikke er klar
over. I forlængelse heraf taler personalet om, at det er nogle meget svære samtaler at
have, men de er samtidig klar over, at de er nødvendige. De fremhæver vigtigheden af,
at fædrene forstår, at beskeden kommer fra et godt sted og af en god mening.
Evalueringen viser, at der med fordel kan arbejdes videre med en form for fardannelse,
hvor fædrene klædes bedre på til både at lege, tale og drage omsorg for barnet på
måder som de kulturelt set forbinder med en mor- eller kvinderolle. Således kan en
form for uddannelse eller et kursuselement være et metodisk redskab, som anvendes
bevidst målrettet disse udfordringer. Personalet nævner også selv denne mulighed i
forbindelse med tanker om fremtidige projekter:
”Vi har også snakket om højskole før. Sådan så det ikke er så meget det der med, at du skal
til eksamen altså i et eller andet, men at blive inspireret og få mulighed for at snakke med
andre. Det tror jeg er sådan noget vi skal tænke i den ramme”. (medarbejder i Muhabet,
fokusgruppeinterview)
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På et andet tidspunkt i interviewet taler personalet også om at klæde fædrene bedre
på, og hvordan fardannelse bør fylde mere, når lignende projekter skal iværksættes:
”Det kan handle om hjælp til det som vi også vil gøre noget mere ud af i næste omgang.
Hjælpen til at vide noget mere om, hvad er det egentlig, der ligger i den der farrolle? Hvad
er det børn har brug for? Hjælp til at forstå børnenes perspektiv. De (fædrene, red.) er så
opslugte af deres eget, og det kan jo selvfølgelig være begrundet i, at de psykisk har det så
dårligt, at de ikke kan sætte sig ud over egen næsetip. Men det kan også være at, ja de kan
være så vrede, og det kan også være, at de aldrig har tænkt over, at børnene også har deres
eget liv”. (medarbejder i Muhabet, fokusgruppeinterview)
Derved fremhæves fordelene ved, at der bliver skabt et informationsforum, som er
større og mere metodisk funderet end de fædremøder som Muhabet har afholdt i
forbindelse med projektet. Herigennem er der mere information fædrene kan modtage,
og der ligger et stort lærings- og refleksionspotentiale i at skabe en ramme, der kan
oplyse og klæde fædrene bedre på. Fædremøderne er et tiltag hvor forskellige
oplægsholdere har forklaret fædrene om deres rettigheder og muligheder med videre.
Disse oplægsholdere er blandt andet repræsentanter fra Statsforvaltningen, krisecentre
og fritidsorganisation. Fædrene har givet positiv tilbagemelding på fædremøderne,
hvilket også indikerer, at et mere fast forankret og gentagende informationsforum også
vil være acceptabelt og brugbart for fædrene.
Fædrenes udfordringer i forhold til farrollen i projektet kan vanskeliggøres fordi der af
og til er mødre med til lørdagsaktiviteterne. De fleste fædre siger, at det er helt i orden,
at møderne er med:
”Jeg føler hvis barnet, hvis både mor og far kommer med, så bliver han meget glad. Meget,
meget glad. Men hvis det kun er hans far, så behøver han kærlighed. Det er vigtigt, at mor
kommer, meget vigtigt. Fordi mor hun er glad, når hun ser, at hendes barn er glad. Og
barnet er også glad når han ser, at mor er sammen med ham”. (deltagende far, interview)
Uddraget viser, at retfærdiggørelsen af morens tilstedeværelse tager udgangspunkt i,
at det er godt for barnet. Faren lægger vægt på, at moren er i stand til at give barnet en
form for kærlighed som han ikke er i stand til, og derfor er det godt, hvis moren også
er med til aktiviteterne i Muhabet. Citatet er et godt eksempel på, hvordan de fleste
fædre forklarer, at der selvfølgelig også er plads til mødre i projektet. Imidlertid giver
det nogle udfordringer med interaktion mellem far og barn, når mor er til stede:
”Fædrene sidder stadig for sig selv og taler og den ene familie sidder også stadig i den
anden ende af lokalet og kigger ned i hver deres mobiltelefon. Det er kun den ene mor og
jeg, der sidder sammen med børnene. Moren holder styr på børnene og sørger for, at deres
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løbende uenigheder om hvem, der må lege med et specifikt stykke LEGO ikke løber løbsk.
Inden hun kom klarede børnene faktisk konfliktløsningen helt fint på egen hånd, men jeg
kan godt se, at moren indtræder i en rolle, der er helt naturlig for hende, og hvor hendes
opgave er at sørge for, at børnene opfører sig pænt. De tre børn der bygger LEGO søger
også voksenkontakt. De spørger mig blandt andet om, hvad jeg synes de skal bygge, og
hvordan jeg synes deres kreationer ser ud. Jeg tænker, at det er oplagt, at det er fædrene der
får disse spørgsmål i stedet for mig”. (observationsnotat)
Observationsuddraget fra leg med LEGO i Muhabet viser, at fædrene i stedet trækker
sig tilbage og sidder for sig selv og snakker. Moren sætter sig formentlig per vane
samme med børnene, så hun kan holde styr på, hvad der sker. Denne fordeling er
sandsynligvis et udtryk for den vanlige rolledynamik, der er kendt for både fædre og
mødre. Personalet har fortalt om andre aktiviteter i Muhabet med legobyggeri, hvor
fædre og børn netop sad og hjalp hinanden med fællesprojekter, uden der var mødre
til stede. Det stemmer godt overens med det samlede observationsbillede, hvor det er
tydeligt, at mødrenes tilstedeværelse skaber en anden dynamik og en anden
interaktion imellem fædre og børn. Dette tyder på, at forståelsen af roller og rollernes
egenskaber samt opgaver giver udfordring med mødrenes tilstedeværelse.
Evalueringen viser således, at rammesætningen for mødrenes tilstedeværelse kan have
afgørende betydning for far-barn kontakten, og det kan muligvis være mere
hjælpsomt, hvis det udelukkende er far og barn, der er til stede sammen.

5.3.1 Opsummering på aktiviteter for fædre og børn
Muhabet har i projektperioden afholdt mange lørdagsaktiviteter af meget varierende
karakter. Dermed kan projektet tilgodese et bredt spektrum af forskellige præferencer.
Fædrene mener, at det er for kedeligt for børnene, hvis aktiviteterne foregår i
Muhabets lokaler på Nørrebro. I stedet fremhæver de udflugter som en bedre
aktivitetstype. Børnene er imidlertid positive og giver fine tilbagemeldinger uanset om
aktiviteterne foregår i Muhabet eller ud af huset. Nogen af børnene fremhæver endda
aktiviteter i Muhabet som særligt gode. Det er en væsentlig sidegevinst for projektet, at
børnene får oplevelser med sig, der gør dem i stand til at snakke med
klassekammerater i skolen, om det de oplever sammen med deres fædre.
Evaluator observerer mange niveauer af interaktion mellem far og barn. Fædrene
kigger ofte på børnene, men i mange tilfælde interagerer de ikke direkte. Det er
sandsynligt, at niveauet for interaktion er tæt sammenhængende med fædrenes
formålsforståelse, hvor de i højere grad lægger vægt på, at de er samme sted som
børnene og oplever noget fælles. Med dette udgangspunkt får den nære interaktion og
øjenkontakt far og barn imellem mindre opmærksomhed. Evalueringen viser, at der
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dog er forskel på hvor meget de forskellige aktivitetstyper understøtter den nære
interaktion. Når aktiviteterne foregår på større steder med mange andre mennesker,
kan den tætte kontakt være særligt udfordrende, og rammesætningen er derfor
afgørende for far og barns interaktion. Her har personalet i Muhabet stor betydning for
at kridte banen for samværet op. Oftest interagerer fædrene ikke med børnene på eget
initiativ. Flere af fædrene italesætter selv, at det er svært for dem at lege, fordi de ikke
er vant til det. Derudover er det ikke alle de interviewede fædre, der taler med deres
børn om det de oplever sammen i Muhabet, og nogle efterspørger hjælp til at gøre det.
Evalueringen viser, at Muhabet og projektet giver mulighed for, at børnene kan danne
venskaber på kryds og tværs. Børnene er meget glade for at opleve ting sammen med
deres fædre, og evalueringen viser, at børnene lægger størst vægt på, at far er til stede.
Tæt interaktion og snak med far er ikke noget de som sådan efterspørger. I fædrenes
optik er det børnenes glæde, der er det vigtigste og mest afgørende for deltagelsen i
projektet. Samlet set er det altså ikke oplevelsen af relationen, der er vigtig for
deltagerne, men netop det at få oplevelser sammen og dele noget fælles, som
tilsyneladende er mindst lige så værdifuldt. De fælles oplevelser skaber grundlag for,
at der i fremtiden kan ses en forbedring af relationen mellem far og barn. Denne
observation bekræfter, at projektets fokus på at danne rammen for kontakt er
meningsgivende for deltagerne og møder et aktuelt behov. Projektet introducerer
fædre og børn til mange nye steder og åbner dermed en verden af muligheder og
oplevelser, som de kan udforske sammen.
Fædrene roser personalet meget og fremhæver, at det er nogle venlige og høflige
mennesker, der altid passer på dem og børnene. De lægger vægt på den
betydningsfulde guidefunktion som personalet har og tilkendegiver, at de i flere
tilfælde ikke var kommet af sted med børnene, hvis det ikke var for projektet og dets
personale. Personalets intenderede rolle virker en smule uklar for fædrene, som i nogle
tilfælde ser ud til at betragte personalet som børnepassere. Det giver nogle
rolleforvirringer undervejs, og personalet kan stå i en svær position, hvor de dels skal
give plads til fædrene, men også træde til og være nærværende, når børnene har behov
for dem. Evaluator observerer episoder, hvor det er muligt for personalet at trække sig
længere tilbage, idet fædrene træder til og tager ansvaret for børnene.
Fire af de interviewede fædre giver udtryk for, at den gode far er streng og
irettesættende, og det er hans opgave at gøre det tydeligt for børnene, hvad der er
tilladt og ikke tilladt adfærd. Fædrene fortæller også, at fædre skal være
opmærksomme på børns behov og pleje dem, så de bliver gode mennesker. Personalet
italesætter i den forbindelse dilemmaer mellem den forståelse af den gode farrolle, som
har været udgangspunkt for projektet og den forståelse af farrollen, som fædrene
kommer med. Personalet fremhæver dog en stor udvikling hos flere af fædrene, men
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kan også se, at fædrene af og til behøver hjælp til at forstå børns behov og perspektiver,
og tager når det er nødvendigt disse samtaler med fædrene, som berører følsomme
områder vedrørende børneopdragelse og forældreroller. Evalueringen peger på, at der
med fordel kan arbejdes mere systematisk og metodisk med at inkludere et
informationsforum eller kursuselement til at klæde fædrene godt på. Aktiviteterne og
særligt fædre og børns interaktion udfordres endvidere af og til af mødrenes
tilstedeværelse.

5.4 Stabilisering af fædrenes hverdag
Muhabet har arbejdet mere målrettet med fædrenes stabilitet end først planlagt.
Derved er der sket en indholdsmæssig udvikling i projektperioden, som omfatter
flersidig og differentieret støtte til stabilisering, der ligger udover Muhabets vanlige
tilbud. I dette afsnit præsenteres det ekstraordinære arbejde med fædrenes stabilitet
sammen med data fra spørgeskemaundersøgelsen, observationsnotater samt
interviews med henholdsvis personalet i Muhabet og fædrene.

Stabilitetens kompleksitet
Gennem interviews med både fædre og personalet i Muhabet står det klart frem, at
fædrenes liv er spundet ind i mange forskellige faktorer, der kan gøre det svært at
opretholde et stabilt hverdagsliv. Faktorer som kan gøre det svært at være far. En af
fædrene udtrykker sig på følgende måde vedrørende sine muligheder for at være en
god far fremover:
”Det er vigtigt, hvordan mit liv er nu efter skilsmissen for eksempel, hvordan det bliver, og
hvordan min økonomi går. Alt det påvirker mig. Hvordan mit helbred det går, er det godt
eller dårligt? Hvorvidt jeg har dyrket god motion eller ej. Det påvirker mig alt sammen. Er
jeg afhængig af tobak eller alkohol eller hash? Det er alle faktorer. Plus mine oplevelser i
barndommen og hvordan jeg har problemer, psykiske problemer. Det er alt sammen noget
der påvirker os”. (deltagende far, interview)
Heraf fremgår det, at der er mange aspekter i fædrenes liv, der har indflydelse på,
hvordan hverdagen hænger sammen. Det handler både om helt fundamentale forhold
som økonomi, men også det fysiske og psykiske helbred, som kan ændre sig afhængigt
af traumer, misbrug, barndom og skilsmissekonflikter. Personalet i Muhabet har også
en klar fornemmelse af, at der er mange problemer i fædrenes liv:
”Igen, altså vores viden om deres livsvilkår er alligevel ret begrænset af den lille smule
samtale vi har med dem. De har konkret nogle issues som vi tror melder sig på, men nogle
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gange så melder de jo ikke selv ud, hvad de har brug for hjælp til. Men man kan godt
fornemme, at de svømmer i udfordringer. Og at vi måske tager os af en brøkdel af deres
problemer”. (medarbejder i Muhabet, fokusgruppeinterview)
Uddraget viser bevidstheden om, at der er flere udfordringer på spil i fædrenes liv.
Generelt set beskriver personalet oftest situationer, hvor fædrene langsomt af sig selv
åbner op og fortæller mere og mere om deres liv, og ikke om situationer, hvor de
uopfordret opsøger denne viden hos fædrene. Det vidner om, at det er en proces der
tager tid, og det kan kræve mange måneders deltagelse før fædrene er parate til at tale
om de problematiske livsomstændigheder. Således er det ikke alle fædre tilknyttet
projektet som endnu har valgt at fortælle personalet om problematikker, hvilket
muligvis kan hænge sammen med, at mange fædre ikke har deltaget fra projektstart.
Det er også tænkeligt, at nogle fædre har andre personer i omgangskredsen som de i
stedet vælger at tale med om de svære omstændigheder. For andre fædre kan det
tænkes, at det er en bevidst strategi ikke at dele sårbare problemstillinger med andre
mennesker. Under alle omstændigheder fremstår det som en etisk overvejelse blandt
personalet, at nærme sig fædrene på fædrenes præmisser. For flere fædres
vedkommende har Muhabets personalet fået opbygget en rigtig tæt og god tillid, der
blandt andet har givet mulighed for, at Muhabet kan indtage en bisidderfunktion for
fædrene i deres kontakt med forvaltninger og offentlige instanser. Samlet set ser det ud
til, at personalets erfaring er, at det bedste udfald opnås, når viden og information
deles på fædrenes præmisser og i det tempo de er klar, fordi det tit drejer sig om svære
og alvorlige emner, der af en ene eller grund kan være tabubelagte.
Spørgeskemadata vedrørende fædrenes livsomstændigheder viser, at ti ud af tolv
fædre bor i en lejlighed. De resterende to bor på henholdsvis herberg og på et lejet
værelse. Fædrenes indtægtskilde er for seks ud af tolv førtidspension. To fædre
modtager kontanthjælp, og ellers modtager en far henholdsvis folkepension,
integrationsydelse eller SU. En enkelt far får løn. Det tegner samlet set et billede af, at
fædrene i mange tilfælde har en lille bolig, og deres indtægt er i langt de fleste tilfælde
meget lav. Den udfordrede økonomi er også en af de mange ting som samtlige fædre
fremhæver bliver mindre betydningsfuld, når de deltager i projektet med deres børn.
Kompleksiteten i fædrenes liv afspejler sig også i den måde, hvorpå Muhabet typisk
hjælper fædrene. Det er en fremgangsmåde, der bestemt ikke er lineær og simpel, men
i stedet må personalet og fædrene hele tiden forholde sig til nye udfordringer, der
dukker op undervejs. En af medarbejderne beskriver det på følgende måde:
”Der har man tit en forestilling om, at når der er nogen, der er i en dårlig situation, så skal
man gøre noget, så det bliver en bedre situation. Så han man gjort det, så er vi der og så gik
det godt. Men sådan er det jo ikke. Det er sådan, at folk de er her (peger på et punkt i luften
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og tegner nogle cirkler oveni hinanden) og så hjælper man og så opstår nogle nye problemer
og så er det lidt tilbage til start (…). Men der synes jeg også, at det handler om, at blive
husket på, at vi lever i et samfund, hvor der er mange andre faktorer, der gør sig gældende.
Og det er klart, at vi kan ikke trylle det der gode samfund frem som vi kunne ønske os for
de mennesker. Men noget af det jeg tror vi kan, det er, at vi er med. Vi følger med og de kan
regne med os”. (medarbejder i Muhabet, fokusgruppeinterview)
Vejen til at hjælpe fædrene er altså besværlig og bevirker ofte, at man bliver sat tilbage
til start. Derved viser evalueringen, at det er en stor udfordring at håndtere fædrenes
stabilitet i hverdagen. Det kan dreje sig om meget omfattende og komplekse
problemer, der ikke er nemt løst. Af uddraget fremgår det også, at der blandt
personalet i Muhabet er en bevidsthed om, at de ikke kan løse alt for fædrene, men de
kan støtte dem i processen og lade dem vide, at de står bag dem. Flere af fædrene
beskriver også, hvordan de ved, at de kan opsøge Muhabet og få hjælp til mange
forskellige ting, hvis de har behov for det:
”For eksempel nogen gange hvis jeg har problemer, så lukker min hjerne (lader en hånd
glide ned over ansigtet). Jeg kan ikke tænkte. Så føler jeg, at jeg kan komme her og snakker
med [navn på medarbejder] og spørge: ’hvad skal jeg gøre med det?’ Så hvis hun kan, så
hjælper hun mig og hvis hun ikke kan, så siger hun til mig: ’bare tag det roligt, gå hjem,
slap af og glem det’. Det er også en hjælp. Fordi når jeg så går hjem og sover, så vågner jeg
om morgenen, så har jeg måske fundet ud af, hvad jeg skal gøre”. (deltagende far,
interview)
På et andet tidspunkt i interviewet beskriver denne far også, hvordan Muhabet har
hjulpet ham med både mad og aflagt legetøj til sit barn, samt afholdelse af en
sommerferie for far og barn. Således er det altså både en praktiske og helt konkret
hjælp som Muhabet giver, men de lytter også til problemer og hjælper fædrene med at
finde ud af, om der i det hele taget kan og skal stilles noget op. Når personalet taler om
de fædre de har hjulpet i løbet af projektperioden fremgår det også, at det er flere
forskellige former for hjælp og assistance de yder:
”P1: Altså det der med stabiliteten. Helt hardcore så har vi altså hjulpet nogen med at få
både ja bolig og job. Altså det er jo meget konkret.
P2: Og en bedre kontakt til deres hustruer.
P1: Og en bedre kontakt til deres koner, ja. Ekskoner. Ja, det har vi faktisk. Og vi har sørget
for også, at de kom til nogen af de møder, som de før ikke kom til i forvaltningen. Vi har fået
sørget for, at nu bliver de inviteret til nogen møder”. (medarbejdere i Muhabet,
fokusgruppeinterview)
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I det hele taget viser evalueringen også, at fædrene oplever rigtig mange problemer
med skilsmisser og fraskilte hustruer, som konstant udfordrer deres dagligdag og
mulighed for samvær med børnene. Problematikkerne vedrørende dette belyses
yderligere i afsnittet nedenfor om fædrenes trivsel. Det som er helt centralt for den
måde, hvorpå Muhabet hjælper og støtter fædrene er, at Muhabet håndterer den
kritiske navigation i de forskellige systemer og instanser, hvilket en af medarbejderne
fremhæver under fokusgruppeinterviewet:
”Jeg tror også i forhold til fædrene, altså der er jo kommet en kortere vej til instanserne
fordi de ved, at de kan komme til os. Og så navigerer vi i den jungle. Så hvis vi kigger i
forhold til fædrene og kommunen, så har vi givet dem en genvej, fordi det er os, der så
navigerer på deres vegne, og det er kæmpe stort. Man kan ikke bede mange af vores sårbare
fædre om at skulle navigere i det. Det er svært for os, og det umuligt for dem. Så det synes
jeg er en stor succes, tænker jeg”. (medarbejder i Muhabet, fokusgruppeinterview)
Dette er endnu et element, der er med til at understrege, at Muhabet i løbet af
projektperioden har arbejdet meget med at vise fædrene, at de er en støttende klippe
for dem, der kan hjælpe dem med at finde løsninger og muligheder inden for
rimelighedens grænser. Evalueringen viser derfor også, at det er et meget omfattende
arbejde med stabilitet som Muhabet har bedrevet. Et arbejde, der overgår det omfang,
som oprindeligt er beskrevet i projektbeskrivelsen, og det fremstår også mere
systematisk og som en bevidst strategi for at fremme stabiliteten. Hvorvidt Muhabet
har opnået succeskriteriet om, at 50 procent af fædrene oplever mere stabilitet er
usikkert, da ovenstående samlet set fremhæver, at der hele tiden er nye problematikker
og udfordringer i fædrenes liv, som melder sig. Derfor er det også uvist om arbejdet
med stabiliteten giver mere struktur i fædrenes hverdag og bidrager til mere
ansvarstagen for eget liv. Formentlig er dette en forventet effekt, som projektet ikke
opnår. Det positive er dog, at fædrene er bevidste om den mulighed Muhabet giver
dem i forhold til at opsøge hjælp, når de er klar til at modtage den. Data fra
spørgeskemaundersøgelsen viser i forlængelse heraf, at samtlige tolv fædre der har
besvaret spørgeskemaet, ved hvor de kan få hjælp til deres problemer. Flere fædre har i
en bemærkning skrevet, at det er i Muhabet de opsøger hjælpen.

Fædrenes generelle trivsel
WHO-5 trivselsindekset, målt mellem efteråret 2017 og sommeren 2018, anvendes til at
kortlægge fædrenes generelle trivsel. Trivselsindekset betragtes derved som et udtryk
for stabilitet i en fysisk og psykisk helbredsmæssig forstand. Det skal dog bemærkes, at
trivselsindekset i sig selv ikke sætter særligt fokus på fysisk og psykisk helbred. Tabel
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5.8 nedenfor viser det beregnede trivselsindeks for de tolv fædre, der har besvaret
spørgeskemaet og de tilhørende tolkninger af scoren.
Indeks

Antal fædre
(den specifikke score)

Tolkning*

0 – 35

6 (24, 16, 12, 12, 20, 4)

Resultatet tyder på, at du ikke er på toppen, og der er en
reel risiko for, at du lider af depression eller langvarig
stress.

36 – 50

2 (40, 40)

Resultatet tyder på, at du nok ikke har det helt godt.
Vær opmærksom på om du får det bedre eller værre.

Du ligger her indenfor gennemsnittet for resten af
befolkningen som er 68 med en nedre grænse omkring
50.
* Den anvendte tolkningstekst er et uddrag af Sundhedsstyrelsens vejledning (21)
Tabel 5.8: Fædrenes beregnede trivsel og de tilhørende tolkninger koblet til indekset. Trivselsmålingen er
gennemført mellem efteråret 2017 og sommeren 2018, se eventuelt afsnittet om datagrundlag.
> 50

4 (100, 96, 100, 80)

De beregnede trivselsindeks viser, at halvdelen af fædrene har en trivsel, hvorved der
er en reel risiko for depression eller langvarig stress. Det bekræfter, at den målgruppe
af fædre Muhabet arbejder med ofte har mange udfordringer i livet, der gør det svært
at holde humøret oppe. De resterende fædre har enten en høj eller middel trivsel. Det
er bemærkelsesværdigt, at de fire fædre, der har høj trivsel også er de fædre, der enten
er under uddannelse, er gift eller arbejder. Samlet set viser trivselsberegningerne, at
der er en meget stor variation mellem fædrene. Det understreger, at det er nødvendigt
med en individuel tilgang og tilbud til den enkelte far, hvilket harmonerer godt med
den differentierede arbejdsmetode, som Muhabet fremhæver i projektbeskrivelsen.
Noget af det der særligt udfordrer fædrene er dels traumehistorikken, men også
skilsmissekonflikterne, som lægger yderligere pres på dem i hverdagen.
Skilsmisse er ofte en hæsblæsende og hård affære, og fædrene fremhæver, hvordan
skilsmisseperioden og samværsfordelingen typisk er forbundet med mange konflikter
og skænderier:
”En skilt far har problemer med sin fraskilte hustru, og hvordan de samarbejder om barnet.
Fordi normalt, normalt i vores kultur. Der er masser af skænderier, når de er skilt, så har
de masser af skænderier. De siger en masse dårlige ting, måske snakker de om hinanden
foran børnene. Ja. Og moren presser barnet til at sige nogle dårlige ting om faren”.
(deltagende far, interview)
Faren beskriver her, hvordan konflikten kan blive så svær, at det hele også udspiller
sig foran barnet, og barnet kan blive brugt som et våben, hvor enten mor eller far
anvender barnet til at spille den anden forælder ud. De fleste fædre beskriver store
konflikter med de tidligere ægtefæller, og at de konstant udfordrer samværsaftalerne
og stiller krav til fædrenes opførsel og tilstedeværelse:
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”Det gør det meget besværligt (skilsmissen og kvindens krav, red.). Det er lidt svært for
mig at nævne noget, men så snart at kvinden får lov til det, så bliver hun meget
bestemmende: ’du skal ikke se dine børn, du skal komme til tiden, det skal være præcis
sådan, ikke på den anden måde’. Det bliver for meget for mig. Til sidst jeg siger: ’okay du
må beholde børnene’”. (deltagende far, interview)
Kvindernes krav kan blive så overvældende, at nogle af fædrene i perioder opgiver at
kæmpe for samværet på grund af afmagt. Det tegner et billede af tidligere ægtefæller,
der tager styringen vedrørende børnene, og ikke efterlader plads til, at faren også får
bemærkelsesværdig indflydelse. I forbindelse med et fædremøde diskuterer fædrene
også i fællesskab, at de tidligere ægtefæller volder dem mange udfordringer. Den ene
af fædrene siger følgende:
”Det er som om vi cykler i modvind. Ekskonerne synes ikke vi er vigtige, men det er vi. Vi
fædre deler også erfaringer. Det har betydet så meget i den tid jeg har været i Muhabet.
Personalet giver os altid svar”. (observationsnotat)
Denne beskrivelse er et godt eksempel på fædrenes liv med de fraskilte ægtefæller,
men også den støtte de kan opnå ved at dele frustrationerne med hinanden. Som en del
af spørgeskemaet svarer fædrene på, hvorvidt forholdet til barnets mor gør kontakten
til barnet sværere eller ej. Fem ud af tolv fædre tilkendegiver, at netop dette gør sig
gældende. Det afspejler formentlig det generelle billede af de tilknyttede fædre i
projektet, hvor omkring halvdelen har så store problemer og konflikter med den
tidligere ægtefælle, at det komplicerer samvær og samværsmuligheder med barnet.

Fædrenes støtte til hinanden
Samtlige fædre nævner i forbindelse med de gennemførte interviews, at de har fundet
andre fædre i projektet de kan snakke med og dele deres bekymringer om forskellige
forhold med. Fædrene fremhæver, at det ikke er alle de deler deres vanskelige
problemer med, men derimod kun andre fædre som de problemmæssigt, sprogligt og
kulturelt set føler, at de kan spejle sig i. En af fædrene siger dette:
”Vi skal være gode venner ellers kan vi ikke tale om det her. Altså jeg taler ikke med en
tyrker eller en kurder jeg ikke kender om det her. Han skal tale arabisk for det første og det
er sådan, at vi skal kende hinanden. Altså vi er gode venner”. (deltagende far, interview)
Ved et af fædremøderne kommer det også frem, hvor vigtigt det er for fædrene at have
andre ligesindede som de kan udveksle erfaringer med:
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”Man tror man er alene. Man føler sig ikke så tung (når man kan dele byrden, red.), det
hjælper psykisk. Tankerne bliver bedre. Det er godt, at vi fædre kan tale sammen om fælles
problemer. Det er rart at vise, at man ikke er alene. Man er ikke isoleret. Man kan også få
idéer, man deler erfaringer. Vi hjælper hinanden, giver råd, giver erfaringer, som vi har
haft tidligere. Jeg vil ikke have, at andre oplever smerte i følelserne som jeg har”.
(observationsnotat)
Uddraget fremhæver, at fædrenes fælles støtte til hinanden også har den gavnlige
virkning, at det kan forbedre den psykiske trivsel på grund af visheden om, at man
ikke står alene med problemet. At der bliver lagt vægt på at hjælpe hinanden og skåne
andre for smertefulde oplevelser tyder også på, at der blandt fædrene er skabt en fælles
holdånd, som er med at binde fædrene sammen.
I spørgeskemaet vedrørende fædrenes stabilitet indgår der spørgsmål om, hvorvidt
den enkelte far har andre voksne at tale med, og hvorvidt der er nogen at tale om
fortrolige emner med. Interessen for disse spørgsmål er funderet i ønsket om at vide,
om fædrenes sociale relationer giver anledning til at dele svære problematikker og
bekymringer. I Tabel 5.9 ses fædrenes besvarelser på disse to spørgsmål. En enkelt far
har ikke svaret på netop disse to spørgsmål.
Ja, altid

Ja, ofte

Ja, nogle

Nej, aldrig

gange
Har du andre voksne at tale
med?
Har du nogen at tale med
om fortrolige emner?

5

2

3

1

5

0

4

2

Tabel 5.9: Fædrenes besvarelse af to spørgsmål vedrørende andre voksne at tale med og andre at dele
fortrolige forhold med.

Af Tabel 5.9 ses det, at de fleste fædre både har andre voksne at tale med, og de har
også nogen de kan drøfte fortrolige emner med. Det er ukendt, hvorvidt fædrene har
haft de øvrige fædre tilknyttet projektet i tankene, da de besvarede spørgeskemaet,
men tager man udsagnene fra interviews i betragtning, så er det sandsynligt, at en stor
del af fædrene netop benytter det fællesskab af fædre til at tale om tingene.
Evalueringen viser således, at projektet sandsynligvis har en meget positiv indvirkning
på den del af fædrenes stabilitet, der vedrører sociale relationer. Det er muligt, at
fædrene ikke ville have oplevet samme mulighed for at få sparring og råd fra
ligesindede, hvis ikke de havde deltaget i projektet. Derudover ser det ud til, at
fællesskabet blandt fædrene også har indflydelse på den helbredsmæssige dimension
af Muhabets stabilitetsforståelse, hvilket også er et væsentligt fund. Det bekræfter, at
fremtidige lignende projekter med fordel kan arbejde målrettet mod etablering af en
fælles farenhed.
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Samværet med børnene
Samværet med børnene er som sådan ikke en særskilt stabilitetsparameter som
personalet i Muhabet har defineret ved projektstart. Relationen mellem far og barn er
dog omdrejningspunktet i projektet, og der er en tese om, at samvær og kontakt
mellem far og barn også vil have indflydelse på den enkelte fars stabilitet. Derfor
inkluderes denne information i et stabilitetsøjemed. Spørgeskemaet indbefatter
spørgsmål om hyppigheden af samvær. Fire af de tolv fædre har en daglig eller næsten
daglig kontakt med børnene. Fem af fædrene ser deres børn en til to gange om ugen,
og henholdsvis to og en far ser deres børn en eller to gange om måneden eller
sjældnere. Dermed er der en tendens til, at fædrene ser deres børn på regelmæssig
basis, som for de fleste fædres tilfælde er mindst en gang eller to gange om måneden.
Det er evaluators vurdering, at dette er repræsentativt for de fædre tilknyttet projektet,
som ser deres børn, men der er også en mindre gruppe, der af forskellige årsager
desværre ikke har kontakt til børnene. Sidstnævnte gruppe af fædre er altså ikke
repræsenteret i disse spørgeskemadata.
Størstedelen af fædrene tilkendegiver, at de har mulighed for at være en god far for
deres børn, og kun en enkelt far angiver, at han aldrig synes, at han har denne
mulighed. Det er usikkert, hvorvidt Muhabet har nogen indflydelse på fædrenes
vurdering af muligheden for at være en god far. Med udgangspunkt i resultatafsnittet
vedrørende lørdagsaktiviteterne og fædrenes egne udsagn om de muligheder for
oplevelser med børnene som Muhabet giver dem, er det sandsynligt, at deres følelse af
at kunne være en god far påvirkes af deltagelsen i projektet. Midtvejsevalueringen
identificerede lignende tendenser blandt fædrene, idet samtlige fædre mente, at de var
gode fædre, de glædede sig til samværet med barnet og næsten alle fædre forsøgte at
følge med i barnets liv. Således peger dette ikke på deciderede forandringer over tid,
hvor fædrene gradvist får enten bedre eller ringere muligheder for at være en god far
for deres børn.
Som den sidste del af spørgeskemaet har fædrene svaret på hvilke barrierer, der kan
gøre kontakten til børnene sværere. I Tabel 5.10 nedenfor ses fordelingen af fædrenes
svar.
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Hvad kan gøre kontakten til dit barn sværere?
Økonomi

8

Helbredet

3

Det er svært at være alene med barnet

3

Mangler et sted at være sammen med barnet

2

Forholdet til barnets mor

5

Barnet har ikke tid eller lyst

3

Det er svært at finde på noget at lave

3

Andet

1

Tabel 5.10: Udfordringer og barrierer som ifølge fædrene gør kontakten til barnet sværere. Tallene angiver
det faktiske antal besvarelser i hver kategori.

Af Tabel 5.10 ses det, at fædrene oplever mange forskellige barrierer, der kan gøre
kontakten til barnet sværere. Både økonomi og forholdet til barnets mor er særligt
fremtrædende problematikker, som en del af fædrene angiver at møde. Økonomi og
helbred afspejler to parametre af stabilitetsforståelsen i Muhabet, og det tyder derfor
på, at den grundlæggende stabilitet i fædrenes liv er afgørende for muligheden for
kontakt og samvær med barnet. Det bekræfter personalets fornemmelse af, at nogle
fædre er så stabilitetsmæssigt udfordrede, at samvær og kontakt med barnet
simpelthen ikke er barnets tarv. Evalueringen viser derved en tendens til sammenhæng
mellem fædrenes stabilitet og den meningsfulde og gavnlige deltagelse i
lørdagsaktiviteterne. Tre fædre har angivet, at barnet ikke har lyst eller tid til samvær,
hvilket også kan være et udtryk for, at der er opstået så stor distance mellem far og
barn, at det ikke længere er en god idé for den pågældende far et deltage i projektets
lørdagsaktiviteter.
Det er bemærkelsesværdigt, at seks fædre angiver, at det enten er svært at være alene
med barnet eller svært at finde på noget at lave. Disse to problematikker er netop noget
af det, projektet har forsøgt at imødekomme. Det peger på, at der stadig er væsentlige
udfordringer, og det understreger vigtigheden af at gribe fat om dette i lignende
fremtidige projekter, der kan støtte fædrene i samværet med børnene. Derudover viser
det, at fædrene kan have behov for yderligere støtte og viden om, hvordan leg, samvær
og snak med barnet kan foregå.
Fædrene giver alle sammen udtryk for, at deres humør i særdeleshed bliver påvirket,
når de er sammen med deres børn:
”Jeg bliver meget glad for at se mit fine barn, der laver en aktivitet med andre børn og
leger. Og hvis der er nogen aktiviteter, hvor jeg er involveret med børnene, så er det meget
godt for dem. Det er også godt for mig, at jeg arbejder, samarbejder med mit barn. Det er
meget vigtigt for mig”. (deltagende far, interview)
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Uddraget viser, hvordan faren oplever glæde på grund af sit samvær med barnet, når
de deltager i fælles aktiviteter i Muhabet. En anden far siger om sit humør, at: ”Det er
meget højt, det er meget højt”, på de tidspunkter, hvor han deler oplevelser med sit barn.
Selvom nogle fædrene nævner, at det godt kan være en krævende opgave at være
sammen med børnene, så fremhæver de alle sammen også den glæde og de smil det
sætter på deres læber, når de laver noget sammen med børnene. Derfor viser
evalueringen samlet set, at projektet og aktiviteternes rum for samvær mellem far og
barn har en indflydelse på fædrenes sindstilstand. Således er det tænkeligt, at
samværet med børnene i sig selv har betydning for stabilitetsparameteren, der
omhandler psykisk helbred i en eller anden grad. Dette er en væsentlig mulig gevinst
for projektet, der kan have en betydning i fædrenes øvrige liv.

5.4.1 Opsummering på stabiliseringen af fædrenes hverdag
Generelt er stabilitet i fædrenes liv en meget kompleks størrelse præget af konstante og
forskelligartede udfordringer. Personalet i Muhabet har en fornemmelse af, at fædrene
kæmper med mange forskellige problemer, men de hører ikke nødvendigvis om dem
alle sammen. Typisk fordi det tager lang tid at opbygge den tillid, der er nødvendig
inden fædrene på egen hånd føler sig komfortable med dele deres problematikker med
Muhabets personale. Muhabet har de bedste erfaring med at lade fædrene åbne op i
eget tempo. I mange tilfælde er der via projektet etableret tillidsfulde relationer mellem
personalet og fædrene, hvilket giver Muhabet mulighed for at give omfattende støtte
til fædrene. Grundet kvaliteten af spørgeskemadata og det faktum, at fædrenes
stabilitet i livet hele tiden ændrer sig, er det tvivlsomt om fædrene samlet set har
opnået mere stabilitet. Samtidig er det uvist om og i hvilket omfang fædrene tager
større ansvar for eget liv. Fædrenes lyst til at søge hjælp og støtte hos Muhabet kan
eventuelt ses som et udtryk for ansvarstagen for de strukturelle omstændigheder, der
typisk udfordrer dem.
Kortlægningen af stabilitet hos fædrene viser, at de fleste har nogle
livsomstændigheder, hvor de bor i en lille bolig og har et økonomisk grundlag, der er
væsentligt presset. Evalueringen viser, at Muhabet i løbet af projektperioden har gjort
mange forskellige ting for at hjælpe fædrene til at opnå nogle bedre
livsomstændigheder og derigennem forbedre stabiliteten, blandet andet vedrørende
job og bolig. En af de mest positive ting omkring arbejdet med fædrenes stabilitet som
træder frem er, at fædrene ikke er i tvivl om, at de kan opsøge hjælp og vejledning i
Muhabet. De ved, at de kan henvende sig til personalet og få støtte de kan læne sig op
af i svære situationer. Fædrene har jævnfør WHO-5 trivselsindekset meget forskellig
trivsel, og halvdelen af fædrene har en trivsel der er så lav, at der kan være tale om
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længerevarende psykisk udfordrende tilstande. Noget af det som fylder meget hos
fædrene er skilsmisserne og de efterfølgende konflikter med de tidligere ægtefæller.
Her viser evalueringen, at fædrene har positive erfaringer med at dele deres
bekymringer og konflikter med andre fædre, der kender til situationen, som en slags
peer-to-peer støtte. Evalueringen peger på, at dette fællesskab mellem fædrene kan
have betydning for den helbredsmæssige stabilitetsdimension, da det understøtter en
følelse hos den enkelte far af, ikke at være alene.
Evalueringen viser, at fædrene er meget glade for samværet med deres børn og deres
humør bliver stort set altid bedre, når de har samvær og deler oplevelser med børnene.
Det er sandsynligt, at de muligheder for fælles samvær som projektet giver far og barn
også har betydning for fædrene helbredsmæssige stabilitet og deres følelse af at kunne
være en god far. Imidlertid tilkendegiver fædrene nogle barrierer for samværet, hvor
særligt udfordringer med barnets mor og begrænset økonomi står frem. Derudover
tilkendegivere flere fædre, at de ikke ved, hvad de skal lave med deres børn eller har
svært at være alene med børnene. Således viser evalueringen, at der på trods af
projektets forsøg på at håndtere disse faktorer, er behov for endnu mere fokus på at
reducere barrierer forbundet med samvær med barnet. Det understreger samtidig, at
der er et meget stort behov for projekter som dette, der retter sig mod fædrene og deres
samlede livssituation, og ikke kun afgrænsede parametre, fordi der er en gensidig
påvirkning.
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6 Konklusion og anbefalinger
Projektet Familieaktiviteter: en særlig indsats for at forbedre relationerne mellem
traumatiserede flygtninge- og indvandremænd og deres børn har arbejdet målrettet med en
flerstrenget strategi for at skabe et grundlag for styrket relation mellem fædre og børn.
Evalueringen konkluderer, at det er vanskeligt entydigt at vurdere om relationen er
forbedret, fordi der er tale om en gruppe af fædre og børn som har meget varierende
forudsætninger for kontakt og relation, og fædrene har deltaget i projektet med deres
børn i meget forskelligt omfang. For de fædre der har deltaget regelmæssigt i
lørdagsaktiviteterne med børnene viser evalueringen, at målet med projektet opnås.
Projektet har for disse fædre og børn etableret et solidt og omfangsrigt grundlag for, at
der overhovedet kan finde en stabil og vedvarende kontakt mellem far og barn sted.
Denne kontakt er afgørende for, at far og barn i fremtiden kan arbejde sig hen mod en
god og tættere relation og dermed indfri projektets succeskriterium. Evalueringen
finder, at flere af fædrene ville have reduceret eller ingen kontakt til deres børn, hvis
ikke Muhabet og projektet gav dem muligheden for kontakten via de fælles oplevelser.
Dette understreger i særdeleshed gevinsten ved projektet. Personalet i Muhabet er klar
over den betydning som regelmæssig kontakt spiller for fædre og børns relation, og de
fremhæver derfor også grundlaget for kontakt som et centralt omdrejningspunkt i
projektet.
Muhabet har afviklet et væld af lørdagsaktiviteter af meget forskellig karakter. Blandt
børnene er der stor tilfredshed med aktiviteterne uafhængigt af om det er større
udflugter eller fælles pandekagebagning i Muhabet. Børnene er også glade for deres tid
sammen med henholdsvis deres fædre og de andre børn om lørdagen. Også hos
fædrene er glæden ved at deltage i projektet tydelig. De fremhæver særligt, hvor
betydningsfuldt det er for dem, at se børnenes glæde ved oplevelserne, og det giver
deres eget humør et løft. Fædrene er meget taknemmelige for de aktiviteter Muhabet
arrangerer, og de er bevidste om alle de muligheder for oplevelser, det giver dem.
Derfor sætter fædrene særligt stor pris på aktiviteter, der er forbundet med større
udgifter. Samtidig finder evalueringen dog, at det for børnenes vedkommende gælder,
at aktiviteterne er gode uanset om de koster meget eller lidt og foregår i Muhabet eller
ude i byen. Interviews og observationer viser, at hverken fædre eller børn lægger vægt
på den nære relationelle interaktion med hinanden. I forlængelse heraf konkluderer
evalueringen, at det ikke nødvendigvis er en forbedret relation, der her og nu er målet
for deltagerne, men at det at få glædelige fælles oplevelser og samvær i sig selv er
meget betydningsfuldt. Dette fund understreger, at det har været brugbart for
projektet at rette fokus mod rammerne for regelmæssig kontakt mellem far og barn.
Uden dette kontaktmæssige grundlag er det slet ikke meningsfuldt at forestille sig
forbedret relation mellem fædre og børn.
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Evalueringen ser, at nogle aktiviteter fungerer bedre end andre, når det handler om at
skabe gode rum til, at far og barn kan lege og interagere med hinanden. I forlængelse
heraf er det vigtigste, at personalet formår at etablere sådanne gode rum og dermed
sætter rammen for interaktionen. Uden denne rammesætning er det svært for fædrene
at skabe dybere kontakt med barnet. Mødrenes tilstedeværelse til lørdagsaktiviteterne
giver yderligere udfordring, og her er det også vigtigt, at personalet sætter rammen for
interaktion mellem fædre og børn.
Fædrene giver udtryk for, at det grundlæggende er svært for dem at lege med børnene
og have en samtale om de fælles ting, de oplever. Flere af dem har aldrig været vant til
at have samvær med børn på denne måde. Personalet i Muhabet har stor betydning
for, at afviklingen af lørdagsaktiviteterne overhovedet kan lade sig gøre, og fædrene er
meget glade for personalet, og fremhæver særligt personalets personlige egenskaber i
form af høflighed, venlighed og at de passer på både børn og fædre, samt viser vejen
frem, når der er udflugt. Børnene er ligeledes meget glade for personalet. Imidlertid
finder evalueringen nogle udfordringer med personalets rolle under
lørdagsaktiviteterne, fordi det virker uklart for fædrene, hvem der først og fremmest
har ansvaret for børnene, og hvad henholdsvis personalets og fædrenes funktion er i
forhold til børnene. I interviews med fædrene, giver de generelt udtryk for at have
nogle meget klare forestillinger om, at en far skal være opdragende, irettesættende og
striks, men samtidig også opmærksom. Denne forståelse af farens vigtige kvaliteter
står af og til i kontrast til den forståelse af fædre- og forældreskab, som danner
grundlag for projektet. Personalet har i den forbindelse også en vigtig funktion i
forhold til at kunne vise vejen til andre mulige farroller, der kan skabe grundlag for
bedre relation til barnet. Samlet set finder evalueringen, at aktiviteterne har en stor
værdi for både fædre og børn på mange forskellige måder.
Vedrørende fædrenes stabilitet viser evalueringen, at der er mange omkringliggende
faktorer, der i forskelligt omfang ligger uden for projektets råderum, som har stor
betydning for, hvorvidt den enkelte far på sigt kan få bedre kontakt og relation til sit
barn. Det drejer sig blandt andet om fysisk og psykisk helbred, boligforhold, økonomi
og konflikter med de tidligere ægtefæller. Alt dette påvirker fædrenes trivsel.
Evalueringen finder dog, at projektets indsatser samlet set forbedrer mulighederne for
at højne stabiliteten i fædrenes hverdag. I projektet er der arbejdet med at håndtere de
omkringliggende faktorer i fædrenes liv, forbedre dem og forstå hvad der eventuelt
ikke kan ændres. Derved viser evalueringen, at hjælpen rettet mod stabiliteten i
fædrenes liv er forskelligartet og spænder fra lyttende støtte til bisidderfunktioner i
møder med instanserne samt konkret hjælp med mad, bolig og job. I forbindelse med
projektet er der også en del fædre, som har mistet kontakten med børnene, der har fået
vigtig og nødvendig støtte fra Muhabet. Fædrene nyder også gavn af hinanden,
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udveksler erfaringer og hjælper hinanden med at håndtere svære problemer, særligt
vedrørende de tidligere ægtefæller. Det tyder på, at der under projektet er skabt gode
relationer mellem fædrene. Dertil påvirker samværet med børnene også fædrenes
humør i en positiv retning, hvilket løfter den tunge sindsstemning de ofte oplever på
grund af deres komplekse livsomstændigheder.
Projektet har gjort en stor indsats for at identificere og kontakte en bred vifte af mulige
samarbejdspartnere. På trods af dette har de mulige samarbejdspartnere bidraget til
rekruttering af deltagere til projektet i begrænset omfang. Således fremstår
afhængigheden af de mulige samarbejdspartnere som en af de væsentlige barrierer for
den oprindelige rekrutteringsstrategi. Samlet set har 29 fædre deltaget i projektet med
deres børn. Ud af dette antal er 14 henvist fra en instans – forventningen var mere end
det dobbelte. De øvrige fædre er rekrutteret internt via Muhabet. Foruden de 29 fædre
kommer en gruppe på 11 fædre, som ikke deltager i projektet med deres børn, men
som modtager anden støtte til stabilitet omkring farrollen. Det er ti af de 29 fædre, som
deltager jævnligt i aktiviteterne med deres børn. Alt i alt har Muhabet trods
rekrutteringsudfordringerne formået at inkludere det forventede antal fædre i
projektet ved at benytte alternative rekrutteringsstrategier end dem, der er beskrevet i
projektbeskrivelsen.
Evalueringen viser, at medarbejderne i instanserne generelt har kendskab til projektets
og Muhabets eksistens, hvilket peger på, at projektet har medført den forventede
synlighed. I enkelte tilfælde har kontakten til de mange forskellige instanser bidraget
til etablering af konkret samarbejde om fædrene. Blandt medarbejderne i instanserne er
der rigtig god feedback på etableret samarbejde. Evalueringen peger derfor også på, at
en større indsats med henblik på samarbejde kan være fordelagtig.
Evalueringen tegner et billede af, at der overordnet set kan være behov for mere
kommunikation i og om projektet. Det er en væsentlig pointe, at Muhabet dog har
arbejdet meget med kommunikation i projektet, men qua den løbende forandring
undervejs kan endnu mere kommunikation være brugbart. Det handler både om mere
information og oplysning om formål og hensigt til fædre og børnenes mødre – i det
omfang, det er muligt at komme i kontakt med dem - men også om vedvarende og
opfølgende information til de medarbejdere i sociale og psykiatriske instanser, der skal
samarbejde med Muhabet eller hjælpe med at rekruttere fædre til projektet. Desuden er
det en væsentlig pointe, at mere kommunikation kan være nyttigt for de fædre, hvis
hukommelse er påvirket som led i deres psykiske helbredstilstand, hvorfor de kan
have svært ved at genkalde sig projektets formål. I denne forbindelse er det også en
uomgængelig udfordring, at projektets deltagere altid vil fortolke formålet i forhold til
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egen virkelighed og forståelsesramme, og derfor kan mere kommunikation ikke
nødvendigvis garantere, at formålet bliver mere klart for deltagerne.
Projektet er stødt på et dilemma vedrørende barnets tarv og hvornår det er
hensigtsmæssigt for barnet at opnå mere kontakt mellem far og barn. Personalet har
taget initiativ til at indhente intern og ekstern sparring og supervision på deres arbejde
med dilemmaerne og har således taget ansvar for at håndtere den opståede
problematik.
På baggrund af evalueringens fund kan følgende anbefalinger til lignende fremtidige
projekter udledes:
•

Overvejelser omkring formålet og hvorvidt der kan arbejdes med et dynamisk
formål kan være gavnligt at have fokus på, i tilfælde, hvor det er uklart hvilke
resultater og effekter, der kan forventes af en given indsats.

•

Der kan være flere fordele ved at indtænke muligheden for en dynamisk og
pragmatisk tilgang til målgruppe og deltagelseskriterier. Særligt for projekter
hvor der er usikkerhed om, hvor bred en målgruppe der kan profitere af
indsatsen, ser det ud til at være meget meningsgivende med en dynamisk
tilgang, som kan tilpasses efterhånden.

•

Supervision til personalegruppen bør indtænkes i sådanne projekter, for at
sikre løbende sparing og refleksion omkring dilemmaer og dynamikker i
interaktionerne med og mellem projektdeltagere.

•

Løbende og klar kommunikation om indhold og ændringer i projektet er
nødvendig, så alle de involverede parter er klar over formål, målgruppe og
øvrige rammer. Det omfatter skriftlig såvel som mundtligt kommunikation
gentagende gange. Der kan være mange forskellige faktorer, blandt andet
projektdeltagernes livssituation, arbejdsmæssige rollefordelinger og eksterne
samarbejdspartnere, der hver især har indflydelse på kommunikationsbehovet.
En målrettet og løbende kommunikation kan især være afgørende, hvis der er
tale om dynamiske projekter, der udvikler sig og tager form over en længere
tidsmæssig periode.

•

Rekrutteringen af deltagere kan blive væsentligt udfordret, når en stor del af
rekrutteringsstrategien tager udgangspunkt i samarbejdspartnernes indsats.
Det er afgørende at tænke i alternative tilgange og metoder, der kan sættes i
værk, hvis afhængigheden af andre instansers arbejde viser sig at være for stor,
og rekrutteringen derfor ikke lykkes i første omgang. Det kan eventuelt være en
fordel at sigte mod forpligtende samarbejde, hvor de involverede instanser
også kan drage nytte af de mulige resultater.
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•

Selvom det kan være vanskeligt at etablere konkret samarbejde med relevante
instanser om fædrene og deres situation, ser det ud til at have god
nyttevirkning for alle involverede partner, i de tilfælde hvor fædrene
efterspøger samarbejdet og det derved lykkes.

•

Det er vigtigt at overveje børneperspektivet og sørge for, at personalet er klædt
godt nok på til at håndtere de situationer, der kan opstå. En del af dette
omfatter brugbarheden af at gøre sig bevidst om forforståelser i
projektorganisationen, hvilket kan gøre det nemmere at reagere i forhold til
dilemmaer, der kan udfordre forforståelserne. Det kan skabe et solidt
fundament i projektet, når personalet er i stand til at vurdere barnets tarv, men
også har kompetencer til at danne rammen om god kontakt og leg mellem far
og barn.

•

Overvejelser om brugen af konkrete værktøjer eller strategier, der kan
igangsætte interaktion, leg og dialog mellem far og barn bør være en del af
planlægningsfasen, da det kan være udfordrende for fædrene at håndtere dette
på egen hånd.

•

Rolleafklaring mellem fædre og personale er vigtig, så det bliver tydeligt for
alle parter, hvem der forventes at gøre og have ansvar for hvad. Herved er det
muligt at undgå forvirring og potentielt farlige situationer, og samtidig
forbedre forudsætningerne for direkte kontakt mellem far og barn. Det forhold
bør løbende adresseres, så der aldrig er tvivl i takt med, at nye fædre deltager i
projektet.

•

Hjælp til fædrene i forhold til at navigere i forvaltninger og institutioner er et
vigtigt element, fordi det ofte er for svært for fædrene selv at håndtere. Det er
væsentligt at være opmærksom på alle de komplekse faktorer i fædrenes liv,
der påvirker stabiliteten. Hjælp til at håndtere disse i det omfang det er muligt
inden for projektets rammer og råderum, kan have stor betydning for fædrenes
stabilitet og struktur i hverdagen. Det er vigtigt at tydeliggøre og fremhæve den
støtte som fædrene kan få, og den opbakning de kan finde blandt personalet.
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