
FAR OG BARN
Udfordringer af far-barn-relationer  og gode råd til udvikling af fædreindsatser



Disposition

1. Bagom vidensnotatet
2. Hvorfor fokus på far?
3. Forhold der kan udfordre far-barn-relationer
4. Anbefalinger til udvikling af fædreindsatser



• Opstået i praksis

• Formidler og omsætter børnefaglig viden

• Bygger bro mellem forskning og praksis

• Tværfaglighed – et blik for hele barnets liv

Kort om Center for Børneliv:



Vidensnotatet

• Opfølgning på tidligere vidensnotat 
ifm. projekt ”Fædre på Forkant”

• Udviklet til praksis - opslagshæfte til 
inspiration 

• Baseret på en bred søgning af nyere 
dansk, nordisk og international 
forskning (primært reviews)



Hvorfor fokus på far?



Fædre i dag

• Kønsroller under forandring

• Far må godt vise omsorg

• Far bruger stadig mere tid på børn

• Højtuddannede fædre stadig mest involverede



Fokus: Fars tidlige involvering

Fædres tidlige involvering har betydning for:

l Lavere risiko for tidlig fødsel, lav fødselsvægt og spædbarnsdød

l Mors valg af amning – og ammelængde
l Længden af små børns søvn

l Virke som “buffer”, når mor har depression



Fars involvering er vigtig i hele barndommen

Fars involvering kan:

l Forebygge angst hos barnet

l Styrke barnets læring, udvikling af empati, relationer og venskaber
l Mindske unges risikoadfærd og ruste dem bedre til at håndtere modgang (robusthed)

l Hovedbudskab: 2 er bedre end 1 - også når forældrene ikke bor sammen



Hvad fremmer tidlig 
far-barn-tilknytning?

l Refleksion over egne erfaringer med tilknytning

l Tidlig hud-til-hud-kontakt med far
l Fars alenetid med barnet

l Netværk: Sparring med kolleger, andre fædre, mentorer



Forhold der kan udfordre 
far-barn-relationer



Fra sårbarhed til
“udfordringer”

• Sårbarhedsbegrebet – sårbarhed som
stempel?

• Fra “sårbarhed” til forhold der kan
udfordre far-barn-relationer

• Alle kan opleve udfordringer i større eller
mindre grad i perioder af deres liv



Strukturelle forhold

• Barselsforhold forskellige for mor og far
• Far har oftere begrænset samvær med børn ifm. skilsmisse

• Fædre underkendes i sundhedssystemet
• Stereotype kønsroller for mor og far



Sociale forhold

l Summen af udfordringer øger risiko for svigt af barnet
l Arbejdsløshed, manglende uddannelse, ringe boligforhold

l Fars misbrug påvirker børn – uanset om han bor med barn eller ej
l Fars tidlige fravær (inden barnet er 3,5 år) kan udfordre barnets 

senere trivsel



Psykiske forhold

l Ca. 8% af alle fædre udvikler fødselsdepression
l Når mor har depression: 24-50% af fædre

l Fars depression øger risiko for vold samt adfærdsmæssige og 
sproglige udfordringer senere i barnets liv. 

l Opsporing af fødselsdepression allerede fra 24. graviditetsuge



Når far er ung

l Unge mødre ses oftere som retmæssige modtagere af støtte
l Unge fædre ses ofte som “problemet”

l Dobbelt eksklusion af unge fædre
l Gensidig mistillid mellem ung far og system



Etniske/kulturelle forhold

l Manglende netværk, arbejdsløshed og social eksklusion
l Sekundær traumatisering – f.eks. i flygtningefamilier

l Kulturelle forskelle ift. maskulinitet og farrolle ifm. skilsmisse
l Fædre forsvinder ofte ud af børns liv



Indsatser målrettet fædre



Indsatser til fædre – hvad viser ny forskning?

l I dag: mest forskning om indsatser målrettet begge forældre
l Fokus på forældresamarbejde og forebyggelse af konflikter
l Pointe: husk fokus på begge forældre

l Sparsom forskning om fædreindsatsers effekt på barnet

l Meget tyder dog på, at fædreindsatser kan styrke far-barn-relationer og fædres trivsel



Spørgsmål fra praksis

1. ”Hvordan vækker vi bedst fædres interesse for at deltage i fædregrupper?”

2. ”Skal fædre deltage sammen med deres børn eller uden?”

3. ”Skal grupperne faciliteres af en mandlig fagperson?”

4. ”Hvordan balanceres indholdet i gruppen bedst muligt mellem aktiviteter og oplysning?”

…



Virksomme elementer i fædreindsatser
- Hvad viser forskningen?

Uddannet og erfaren 
mandlig gruppeleder

Når tilbud er 
skræddersyet 

målgruppen af fædre

Når tilbud ligger uden 
for fars arbejdstid

Variation i indhold:
- Gruppesamtale
- Korte oplæg
- Aktiviteter (med og 
uden børn)

Få velvalgte emner 
vedr. farrollen og 

faderskab

Gulerod:
- F.eks. tilbud om 
førstehjælpskursus



Opsummering & anbefalinger

1. Fars tidlige omsorg og involvering har betydning for børns udvikling og trivsel

2. Fars alenetid med barnet fremmer tidlig tilknytning

3. Fædreindsatser kan styrke fars relationer til barnet, øge fars trivsel og styrke fars netværk

4. Hav blik for de forskellige forhold, der kan udfordre far-barn-relationer

5. Fædre motiveres, når de ser, hvordan deres deltagelse styrker barnet



Hent vidensnotatet online… 



Tak fordi I lyttede!
Spørgsmål?



Kontakt Center for Børneliv:

Tlf. 4274 0280
Mail: kontakt@centerforborneliv.dk


