
 

         

 

 

 

 

 

Fædre kan få mere selvtillid 
Ny selvhjælpsgruppe vil fokusere på mandens rolle som far. 

 

Kønsrollerne har ændret sig. Mænd er ikke bare skaffedyr, der henter lønnen hjem til konen og 

børnene. Kvinderne er blevet stærkere, og på det seneste får kvinderne også højere uddannelser end 

mændene. I urtiden var kvindens største opgave at få den sæd, jægerens havde plantet i hende skød, 

til at vokse. Sådan er det heldigvis ikke mere. Men en ting har ikke ændret sig: Mødrene sidder stadig 

på forældreskabet. Det betyder, at mange især unge mænd er udfordret på faderrollen, og det kan der 

gøres noget ved. 

 

En selvhjælpsgruppe for fædre, der vil udvikle rollen som far, er i støbeskeen. Det sker i regi af 

Frivilligcenter Hillerød. Gruppen skal efter planen etableres i løbet af sensommeren. Igangsættere er 

certificeret coach Chris Jørgensen og socialpædagog/familieterapeut Klaus Ammitzbøll. De har i øvrigt 

også begge erfaringer som fædre. 

 

”Forældreskabet er oftest styret af kvinderne, og det kan bringe fædrene i en usikker situation. De 

spørger sig: Hvem er jeg, og hvordan bliver jeg en god mand og en far”, fortæller Klaus Ammitzbøll. 

Det bliver en af de udfordringer, gruppen kan arbejde med.  Arbejdet i selvhjælpsgruppen kan bidrage 

til, at fædrene oplever, at de ikke står alene med deres udfordringer. De kan dele deres erfaringer med 

andre, trække på andres oplevelser og dermed blive mere sikre på sig selv. 

 

Udfordringer med faderrollen kommer til udtryk på flere måder. Den unge far på 25 år er i måske 

stadig lidt af en drengerøv, der med kone og barn ikke længere kan dyrke sport eller spille billard i 

samme omfang som tidligere. Konen forlanger rimeligt nok hans nærvær og engagement, eller han 

oplever, at hun ikke synes, han holder barnet ordentligt eller i det hele taget ikke kan gøre noget som 

helst rigtigt. Det kan skabe konflikter i parforholdet. 

 

Klaus Ammitzbøll understreger, at der ikke er tale om terapi, men om at mændene gennem mødet 

med andre mænd kan finde deres selvværd og få mere tillid til, at de faktisk kan selv.  

 

”Det må vel være manden, der skal indse, at en forældrerolle er noget man indtager og ikke passivt får 

tildelt. Kvinden må acceptere, at manden også vil fylde i forældreskabet og give plads til at tingene kan 

gøres på flere måde, det tager børnene normalt ikke skade af”, siger Klaus Ammitzbøll med et smil. 

 

Selvhjælpsgruppen henvender sig især til unge mænd, men også mænd, der er blevet fædre i en 

senere alder er velkomne. Alle skulle gerne få en fornemmelse af at vokse med opgaven. 

Igangsætterne vil sørge for, at gruppens medlemmer mødes i en tryg atmosfære og taler åbent 
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sammen. Det sker efter devisen, hvis det går godt, gør mere af det; hvis det går skidt, så gør noget 

andet. 

 

Klaus Ammitzbøll har ikke hørt om andre erfaringer med selvhjælpsgrupper for fædre, så muligvis er 

det første gang, en sådan oprettes i Danmark. Han tvivler ikke på, at der eksisterer et behov. Gennem 

sundhedsarbejdere, der har jævnlig kontakt med børnefamilier, har han hørt, at de møder mænd, der 

finder det vanskeligt at udfolde deres faderrolle, selv om de gør deres bedste. 

 

Er man interesseret i at deltage i fædregruppen, kan man henvende sig til frivilligcentrets 

selvhjælpskoordinator, Eva Christensen, der kan kontaktes på selvhjaelp@frivilligcenter-hillerod.dk 

eller tlf. 4824 1907.  

 

Gruppen startes ved et infomøde onsdag 18. september kl. 17-19. i frivilligcentret, Fredensvej 12. Her 

vil være et oplæg, og de to igangsættere vil fortælle mere om planerne for gruppen. Forventningen er, 

at gruppen i løbet af efteråret mødes hver anden torsdag kl. 19 – 21. 

 

Senere på året har Chris Jørgensen og Klaus Ammitzbøll ideer om en selvhjælpsgruppe for hjemvendte 

soldater. De har begge været soldater i krigszoner og dermed selv erfaringer i forhold til at være 

hjemvendt og udfordringer, der kan ligge her. 

 
 


