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Baby - skal
skal ikke
Udviklingshæmmedes LandsForbund indkøbte for
et par år siden 6 babysimulatorer fra USA for at
udlåne dem til medlemmer, der gerne vil afprøve
forældrerollen.
Da lærer Else Starbæk Olsen, CSV SydØstfyn,
hørte om det, fik hun ideen til at lave et egentligt
kursusforløb med simulatorerne og lægge det
ind som en del af undervisningen på den 3-årige
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Afdelingen for Specialinstitutioner, som CSV
SydØstfyn hører under, sagde god for ideen og
etablerede en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra CSV SydØstfyn samt
en sundhedsplejerske og en psykolog fra afdelingens Rådgivnings- og Familiecenter.
Kursusforløbet blev udarbejdet, og det første
kursus blev holdt på CSV SydØstfyn i efteråret
2008. Dette hæfte beskriver forløbet og de erfaringer, som vi fik undervejs.

Som lærer på den 3-årige ungdomsuddannelse
er hun midt iblandt unge kvinder, der ønsker
sig en baby for at få en identitet – uden at vide,
hvad det indebærer at få et barn. Og som mangeårig underviser af mødregrupper for unge,
ressourcesvage mødre har hun ofte ønsket, at
de unge havde været bedre klædt på, før de traf
beslutning om at få et barn. For selvom de unge
er glade for deres børn, er der ofte for mange
omkostninger for både mødre og børn.

Det er arbejdsgruppens håb, at andre kan bruge
kurset og vores erfaringer – som et tilbud til såvel unge med særlige behov som andre grupper
af unge. Og således være med til at sikre dem
et bedre beslutningsgrundlag, når de ønsker sig
børn.

Else Starbæk Olsen begyndte derfor at udvikle
på kursus-ideen. Hendes udgangspunkt var, at
kurset skulle være på de unge kvinders præmisser. Et kursus, der ikke skræmmer dem fra at få
børn – men giver dem en realistisk smagsprøve
på, hvordan det er at have en baby.

Cathrine Hübbe Ibsen
AC-konsulent
Afdelingen for Specialinstitutioner
Juni 2009

Vi deler meget gerne ud af vores erfaringer og
er også parate til at komme ud og arrangere
kurser.

3

4

Sammenfatning
Denne rapport beskriver Babyprojektet 2008 og
erfaringerne fra det første 3 ugers kursus på CSV
SydØstfyn med anvendelse af babysimulatorer. I
kurset indgik 6 kvindelige elever fra den 3-årige
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov,
som alle gik med ønsket om at få en baby.
Formålet med Babyprojektet er at øge unge udviklingshæmmedes beslutningsgrundlag i forhold
til at skulle vælge børn til eller fra i deres liv. Det
vurderes, at dette formål er opnået med kurset,
idet de unge giver udtryk for at have fået en
større forståelse af, hvad det vil sige at passe et
nyfødt barn. De unge er således alle gået fra at
ønske at få en baby i nærmeste fremtid til at udskyde det på ubestemt tid - til de føler sig mere
klare og modne til det.
De unges ændrede opfattelse af egen forældreevne skyldes deres personlige erfaringer med
at passe en babysimulator døgnet rundt i op til
5 dage. Oplevelsen gjorde et stort indtryk på de
unge, som til at starte med nød at gå ture med
barnevognen og de andre hyggelige ting, der
følger med at passe babysimulatoren. Efter nogle
dage med for lidt søvn og manglende tid til sig
selv bad flere af de unge dog om at få slukket
babysimulatoren før tid. De måtte erkende, at de
ikke magtede den store opgave, det er at passe
en baby.

I kurset indgik også den ene unge kvindes kæreste omkring pasningen af babysimulatoren. Det
har siden vist sig, at det lige så ofte er fyrene
som pigerne, der presser på for at få en baby.
Derfor er en af erfaringerne fra kurset, at det
er væsentligt at fokusere på begge køn, når der
fremover arrangeres kurser eller individuelle forløb med babysimulatorer.
Det er af afgørende betydning, at anvendelsen af
babysimulatorer sker på en etisk forsvarlig måde.
Babysimulatoren bør således ikke anvendes af
eksempelvis myndighedspersoner til at teste og
dokumentere manglende forældreevne hos kommende eller potentielle forældre. Ligeledes er det
væsentligt at bevare den enkelte kvindes ret til
selv at bestemme, om hun ønsker at gennemføre
en graviditet eller ej. Anvendelsen af babysimulatorer bør således kun benyttes til at øge beslutningsgrundlaget hos personer, der overvejer at få
en baby.
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Introduktion
Baggrund
CSV SydØstfyn tilbyder den 3-årige Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov op til 25 år.
På uddannelsen oplever underviserne ofte unge
kvindelige elever, der har et stort ønske om at
blive mødre og herigennem få en identitet. En
del af de kvindelige elever er gennem de seneste
år blevet gravide, og flere af dem har fået deres
”ønskebarn” med familiepleje, omfattende hjemmevejledning eller ophold på et observationshjem
til følge.
Det er væsentligt at bevare den unges ret til selv
at træffe egne valg. Men i de nævnte eksempler
kan der stilles spørgsmålstegn ved, om moderen
har vidst, hvad et lille barn kræver af sin mor,
og om moderen har haft forudsætninger for at
kunne vurdere sin egen forældreevne. Det er mu-

ligt, at hendes valg omkring det at få barn havde
været anderledes, hvis hendes beslutningsgrundlag, viden og erfaring havde været større.

Formål
Babyprojektets formål var at øge unge udviklingshæmmede kvinders beslutningsgrundlag i
forhold til at vælge børn til eller fra. Under et 3
ugers kursusforløb på CSV SydØstfyn skulle 6
kvindelige elever fra ungdomsuddannelsen passe
en babysimulator i op til 5 dage.
Denne rapport beskriver kursets indhold og de
erfaringer, deltagerne og underviserne har gjort
sig undervejs og efterfølgende. Desuden indeholder rapporten anbefalinger til, hvilke andre
målgrupper Babyprojektet med fordel kan udbredes til.

Afgrænsning
Projektets 6 deltagere har generelle indlæringsvanskeligheder (udviklingshæmmede). Derudover
deltog den enes kæreste i pasningen af babysimulatoren. Deltagerne havde alle et ønske om
at få et barn og havde derfor et behov for at få
mere viden om og erfaring med rollen som forældre. Projektet omhandler et enkelt kursusforløb
på CSV SydØstfyn i ugerne 39-41 i 2008.

Deltagere
Babyprojektet er et tværgående projekt forankret
i Afdelingen for Specialinstitutioner i Svendborg
Kommunes direktørområde Børn og Unge. I det
følgende beskrives hvilke organisationer og medarbejdere, der har været involveret i projektet.
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Rådgivnings- og Familiecentret
Rådgivnings- og Familiecentret (RFC) er en sammenlægning af Rådgivningshuset, Familiecentret, Mødrehuset og Ungdomsrådgivningen, som
hører under Afdelingen for Specialinstitutioner i
Svendborg Kommune. RFC tilbyder bl.a. pædagogiske observationer, støttet/overvåget samvær,
rådgivning, forskellige former for terapeutiske
forløb, psykologundersøgelser og supervision.
Målgruppen er familier med børn og unge under
18 år. Der ydes også relationsarbejde og udvidet
sundhedspleje.

ULF – Udviklingshæmmedes
LandsForbund
ULF er en forkortelse for Udviklingshæmmedes
LandsForbund, som er en forening for mennesker,
der er udviklingshæmmede. Foreningens formål
er at skabe opmærksomhed omkring udviklingshæmmedes livssituation og påvirke beslutningstagerne for at opnå forbedringer.

CSV Sydøstfyn
CSV SydØstfyn – Center for Specialundervisning
for Voksne – hører under Afdelingen for Specialinstitutioner i Svendborg Kommune og er et af
Fyns to centre for specialundervisning for unge
og voksne. Her undervises unge mellem 18 og
25 år, der har behov for hjælp til at overvinde
begrænsninger som følge af et fysisk eller psykisk handicap. Udgangspunktet for uddannelsen
er en helhedstanke, der skal hjælpe de unge til
at få uddannelse, job, fritid og bolig til at hænge
sammen i en helhed.
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Via ULF lånte vi de 6 babysimulatorer, som de
unge havde med hjemme og passe. Konsulent
Jane Jensen fra ULF har i den forbindelse været
en vigtig medspiller for projektet, da hun har
videregivet sine erfaringer med brugen af babysimulatorer. ULF har brugt babysimulatorer
i flere år, dog mest som individuelle forløb for
deres medlemmer. I den forbindelse er der også
uddannet ”brugervejledere”, der selv er udviklingshæmmede, og som kan tage ud og holde
foredrag og temaaftener over emnet: ”At være
forældre - eller vælge det fra.”

Medarbejdere
Else Starbæk Olsen: Lærer på CSV SydØstfyn,
hvor hun underviser på den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Idémager
til projektet - og med på sidelinien.
Cathrine Hübbe Ibsen: AC-konsulent i Afdelingen
for Specialinstitutioner, som CSV SydØstfyn og
Rådgivnings- og Familiecentret organisatorisk
hører under.
Jette Bonde Schaarup: Sundhedsplejerske i
Mødrehuset under Rådgivnings- og Familiecentret.

Signe Bang: Lærer på CSV SydØstfyn, hvor hun
underviser på den 3-årige ungdomsuddannelse
for unge med særlige behov.
Margrethe Frydenborg: Socialpædagog på CSV
SydØstfyn, hvor hun er en del af et støtteteam
tilknyttet centrets kollegier.
Anne Neermann: Psykolog i Rådgivnings- og Familiecentret, der yder rådgivning til og behandling
af sårbare børn og unge samt deres forældre.

Kurset
Undervisningens
intentioner
Babyprojektet består af et tre ugers kursusforløb,
der er opdelt i tre faser: Første fase er forberedelse til at prøve forældrerollen, herefter kommer
op til 5 døgn, hvor de unge er forældre til hver en
babysimulator, og sidste fase indeholder efterbearbejdning, afklaring og fremtidsperspektiv.

Forberedelse til forældrerollen
I første fase, hvor det primært handler om forberedelse til forældrerollen, lægges fra starten stor
vægt på at opnå trygge relationer dels mellem de
unge indbyrdes, dels mellem de unge og underviserne. Kursets hovedformål er at gøre de unge
bedre rustet i valget: ”Skal jeg vælge børn til
eller fra.”Det, at skulle forholde sig til et så eksistentielt valg, kan være meget sårbart, og derfor
arbejdes der bevidst med relationsdannelse samt
skabelse af et trygt og tillidsfuldt undervisningsmiljø.
Det faglige indhold i første fase handler om
praktisk og mental forberedelse til det at skulle
passe et barn. Det er væsentligt, at de unge får
snuset til både det gode og det ”dårlige” (det fede
og det ufede) ved at få et barn. Gennem besøg i
vuggestuer, samtaler om film med unge forældre,
snak om egne erfaringer med små børn samt
”dilemma”-spørgsmål er ønsket, at de unge både
skal føle, hvilken glæde børn kan skabe, og hvilke
sorger og udfordringer de kan give.
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Desuden er der lagt vægt på, at de unge møder
den sundhedsplejerske, der senere i forløbet skal
besøge dem i deres eget hjem. Hun underviser
i praktisk babypleje og skaber herved en positiv
relation til de unge. På den måde opleves sundhedsplejersken ikke kun som en, der kommer fra
kommunen og dømmer/vurderer, men også som
en fagperson, der kan lære mig noget og støtte
og hjælpe mig, når det er svært med min baby.
Hermed vises de unge, at det er ok at sige ”ja”
og være positivt indstillet over for den støtte,
de eventuelt bliver tilbudt, hvis de senere bliver
gravide. For at inddrage de unges nærmeste er
kærester/pårørende inviteret til et aften-arrangement, hvor der hygges og snakkes om babysimulatorer.
Første uge afsluttes med, at de unge fredag får
udleveret hver deres babysimulator, som de skal
passe de følgende dage. Her starter forløbets
anden fase.

Pasning af babysimulator
De unge passer deres babysimulator i op til 5
døgn, og de vælger selv, om de vil have den
slukket før tid. Det er vigtigt at gøre den enkeltes valg ok, at sikre at en slukning ikke bliver et
nederlag og at undgå konkurrence de unge kvinder imellem. I denne periode er der indlagt en
mødregruppe-formiddag i privat hjem, individuelle besøg af sundhedsplejerske i eget hjem samt
mulighed for samtaler og hygge på skolen. Der er
tilknyttet døgntelefonvagt (medarbejdere
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fra CSV SydØstfyn) i tilfælde af, at de unge oplever akutte problemstillinger med pasningen af
babysimulatoren.
Sidst i anden fase aflæses babysimulatoren. Her
vises, hvilke behov babyen har haft i pasningsperioden, samt i hvor høj grad behovene er blevet
opfyldt. For at underviserne ikke skal få ”dommerrollen”, aflæser Jane Jensen fra Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) sammen med
den enkelte unge babysimulatoren og tager den
indledende snak om resultatet. Herefter er det
væsentligt, at både undervisere og psykolog er
opmærksomme på den enkeltes behov for eventuel trøst, støtte, forløsning, tydeliggørelse eller
blot samtale.

Afklaring og efterbearbejdning
Tredje fase er afklaring, realitetsforankring, efterbearbejdning samt den enkeltes fremtidsperspektiv angående ”Skal jeg vælge børn til eller
fra.” Indholdet består bl.a. af individuelle samtaler og gruppesamtaler, besøg, film, spil m.v. For
at sikre at de unge, før de eventuelt bliver gravide, kender den omverdensvirkelighed, som med
stor sandsynlighed vil møde dem, besøger de et
observationshjem og kommunens Mødrehus for
unge mødre. Disse steder kan både opleves som
positiv hjælp til at få det bedste liv for mig og mit
barn og som skræmme-eksempler på indblanding
i mit privatliv. Håbet er, at de unge positivt vil
sige ja til hjælpen, hvis de senere bliver gravide.
Desuden er der indlagt et besøg af en kommunal
sagsbehandler, der fortæller om økonomi m.v.
Som åbent aften-arrangement er der besøg fra
Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF), og
herfra fortæller Jane Jensen og to udviklingshæmmede brugere om deres valg og erfaringer
angående børn og babysimulatorer. Desuden
bliver de unge via snak og handling hjulpet til at
få den prævention, der passer den enkelte bedst.
For at styrke samhørigheden og fejre gennemførelsen af kurset og den enkeltes erkendelser, afsluttes kursusforløbet med en welness/forkælelses/hyggedag i et svømmeland. I forsøget på at
sikre, at de unge også i fremtiden mærker efter,
hvad der er den rigtige beslutning for dem angående børn, får de hver et gavekort med ret til når
som helst inden for de næste år at henvende sig
til CSV SydØstfyn og låne en babysimulator.
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Babysimulator
Som en væsentlig del af Babyprojektet skal de
6 unge kvinder passe en babysimulator døgnet
rundt i op til 5 dage. En babysimulator er en
avanceret dukke, som kan efterligne 15 forskellige døgnrytmer, der er optaget fra amerikanske
babyer (Se bilag 3). Den har derfor behov for at
spise, at bøvse, at blive vugget og at få skiftet
ble døgnet rundt. Babysimulatoren begynder at
græde, når der opstår et behov (spise, bøvse,
vugge, bleskift), og ”forældrene” har så to minutter til at finde ud af, hvad behovet er. Jo længere
tid, der går, inden behovet opfyldes, jo højere
og mere indtrængende bliver gråden, som også
er optaget fra rigtige babyer. Hvis der går mere
end to minutter, inden behovet opfyldes, vil den
indbyggede computerchip registrere det som et
behov, der ikke er opfyldt. Computerchippen registrerer alt, hvad der sker med babysimulatoren,
mens den er tændt. Det kan derfor efterfølgende
aflæses, hvor gode de unge har været til at passe
den.
Babysimulatoren vejer cirka 3500 gram og har
et hoved, der skal støttes som på rigtige babyer.
Hvis hovedet ikke bliver støttet, eller babysimulatoren bliver rusket, vil det også blive registreret
af computerchippen. Hvis babysimulatoren ligger
uden tøj for længe eller ikke har nok tøj på, vil
det udløse små hostelyde som tegn på, at den
fryser.
For at gøre alt omkring babysimulatoren så realistisk som muligt leveres den med en barnevogn
med lift, dyne, pude og pusletaske. I pusletasken
er der vådservietter og skiftetøj, så babysimulatoren kan blive vasket og få nyt tøj på hver dag.
Desuden medfølger en speciel sutteflaske og en

ekstra ble samt en chip til moderens bluse, hvis
hun ønsker at ”amme”. Når babysimulatoren har
behov for en ny ble, er det vigtigt at skifte den ud
med den anden medfølgende ble, da computerchippen kan registrere, om den samme ble genbruges to gange i træk. De unge, der har behov
for det, får også udleveret en autostol, så de kan
køre i bil med babysimulatoren.

De unges udgangspunkt
De 6 unge kvinder på kurset går alle på den
3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og blev udvalgt til at deltage i Babyprojektet, fordi lærere og pædagoger på CSV
SydØstfyn havde observeret, at de gik med en
drøm om at få et barn i den nærmeste fremtid.
En af kvinderne har allerede en datter, der i dag
er 3 år og er i plejefamilie.
På kursets første dag blev de unge kort interviewet enkeltvis for at komme nærmere ind på
deres håb og drømme for fremtiden med hensyn
til det at få børn. Fem af dem bekræftede, at
de havde planer om at få børn, mens den sidste
svarede ’måske’. De var dog alle enige om, at det
var vigtigt at have en fast kæreste, inden de fik
et barn.
De unge blev også spurgt om, hvordan de forventede, det ville påvirke et forhold, når der kom et
barn. Flere af dem mente, at det ville blive hårdt,
og at der ikke ville være så meget tid til hinanden. Der var dog også to af dem, der forventede,
at et barn ville styrke parforholdet ved at parret
kom tættere på hinanden og fik et stærkere bånd
imellem sig.
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Alle de unge vurderede, at de godt kunne drage
omsorg for et lille spædbarn i form af at give
mad, bade, trøste, give tryghed osv., fordi de
havde erfaringer med en nevø/niece, moderens
dagplejebørn eller lignende. Der var dog også et
par stykker, der mente, at de kunne blive endnu
bedre.
At få en baby betyder ofte en stor økonomisk
udgift, hvilket de unge også blev bedt om at forholde sig til under interviewet. De fleste af dem
mente godt, at de ville kunne få det til at løbe
rundt økonomisk. De var dog samtidig klar over,
at det ville være nødvendigt at prioritere barnets
behov for nyt tøj m.m. frem for egne behov.
Alle gav udtryk for, at de ville blive glade, hvis de
fandt ud af, at de var gravide og dermed skulle
have en baby 8-9 måneder senere. Billedet var
dog mere uklart, når det kom til de reaktioner,
de unge forventede fra deres forældre. Nogen
af dem har opbakning hjemmefra til en eventuel
graviditet. En udtalte, at hendes mor vil være
pavestolt og ønsker sig børnebørn. Andre har
derimod forældre, der vil være nervøse for eller
direkte imod udsigten til et barnebarn.
Ovenstående kan således ses som et udtryk
for den viden, erfaring og bevidsthed angående
børns behov og egen forældreevne, som de unge
besad ved kursets start. I det følgende beskrives
de unges oplevelse af kursusforløbet med fokus
på de dage, hvor de hver især skulle passe en
babysimulator.
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De unges oplevelse af forløbet
De 6 unge kvinder fik hver deres ”baby” med
hjem fredag eftermiddag i forløbets første uge
og skulle efter planen have dem indtil tirsdag
eller eventuelt onsdag, hvor Jane Jensen fra ULF
ville hente dem igen. I løbet af weekenden havde
pædagogen og læreren skiftevis telefonvagt i
tilfælde af, at de unge havde spørgsmål eller brug
for hjælp. De unge var dog rigtig gode til at gøre
som anbefalet og bruge hinanden, når de havde
brug for at snakke.
”Det ene øjeblik er man en pige, og det
næste øjeblik er man altså en mor.”
(Sagt af en af de unge om at få tændt babysimulatoren).
I løbet af weekenden var sundhedsplejersken på
hjemmebesøg hos hver enkelt af de unge for at
se og høre, hvordan det gik med at passe babyen. De unge var trætte og syntes generelt,
at det var hårdt at passe deres babyer, men de
fleste havde mod på det og forventede at klare
alle fem dage med babyen.
De unge var rigtig gode til at leve sig ind i rollen
som mor og opfattede hver især babysimulatoren som deres barn. En af de unge havde en
kæreste, som også levede sig fuldstændig ind i
rollen som far. De lyde, som babysimulatorerne
havde, betød, at det lød ligesom en rigtig baby og
dermed gjorde det mere realistisk. Kun en enkelt
af de unge kom ind på, at hun syntes, at det var
pinligt at tage babyen op nede i byen, fordi folk
så kunne se, at det var en dukke. Hun havde derfor oplevet at gå med barnevognen, hvor babyen

skreg, men hvor hun ikke tog den op, før hun var
kommet hjem. De unge syntes især, at det at gå
ned ad gaden med en barnevogn var rigtig dejligt, ligesom de også nød at skifte tøj på babysimulatorerne samt sidde og nusse med dem.
”Og da jeg gik med barnevogn, følte jeg mig
som en rigtig mor.”
Det var lidt af en øjenåbner for de unge at skulle
have ansvaret for deres eget barn 24 timer i døgnet. 5 ud af de 6 unge kvinder endte med at bede
om at få slukket babysimulatoren før tid, da de
var helt udkørte og ikke magtede mere. De fandt
ud af, at det var hårdt at være alenemor og ikke
have nogen til at tage over, når de havde brug
for et hvil. Som tidligere nævnt mente flere af de
unge ved kursets start, at de havde gode erfaringer med at passe små børn, da de havde prøvet
at passe en nevø eller lignende. Det overraskede
flere af dem, hvor meget arbejde der egentlig er i
at passe sådan et lille barn. At have en baby døgnet rundt viste sig at være noget helt andet end
at sidde en halv time og lege med en lille nevø.
”…det var både hyggeligt, men også lidt
trættende, for… man vil gerne i seng og så
begynder han at græde og vil have noget at
spise.”
Det var hårdt for de unge, der måtte give op
undervejs og bede om at få slukket babysimulatoren. Dels fordi de havde nået at knytte sig
til deres barn, dels fordi deres drøm om at få et
barn nu og her bristede. De unge havde inden
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kurset ofte fået den vurdering af pårørende, lærere, pædagoger eller sagsbehandlere, at de ikke
kunne magte at få børn. Nu prøvede de pludselig
på egen krop, hvad det betød at have en baby og
måtte erkende, at det var rigtigt, når de ”voksne”
sagde, at de ikke kunne klare det.
”Det har været rigtig hårdt for mig at finde
ud af, at kommunen faktisk havde ret i det,
den sagde, for jeg stoler ikke ret meget på
kommunen.”
Babyprojektet og det at passe babysimulatoren
fik ikke de unge til helt at opgive drømmen om at
blive mor en dag. De fandt dog ud af, at det ikke
skulle være lige nu, for de var ikke klar til det
store ansvar, der følger med.
”…jeg har så fundet ud af, at jeg ikke 100
pct. kan klare det. Altså lige nu… men jeg
vil stadigvæk gerne have en lille en.”
Flere af de unge vil meget gerne have muligheden for at låne en babysimulator med hjem en
anden gang, så de om 2-3 år kan prøve det igen
og se, om de er blevet mere klar til at få et barn.
De har derfor hver især fået et lille lamineret
kort, hvor der står, at de når som helst kan gå ind
på CSV SydØstfyn og bede om at låne en babysimulator med hjem, hvis der er en ledig. Ud over
at de unge gerne selv vil prøve at låne en babysimulator igen, vil de anbefale deres venner at
prøve det, så de også kan opleve, hvor hårdt det
er, og genoverveje ønsket om at få børn.
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”…de skulle tænke sig godt om, inden de
begynder at tænke på at blive gravide.”
De unge kvinder har været glade for de 3 ugers
kursus, men synes, der har været for meget snak
undervejs. De har brug for, at tingene siges kort,
og at dagene ikke bliver for lange. Derfor foretrækker de også flere ture ud af huset og at lave
flere forskellige ting frem for at sidde og snakke
det meste af tiden. De har derudover nydt at få
en pause fra den sædvanlige undervisning og opleve noget nyt. De har nydt det så meget, at det
ærgrer dem, at de skal tilbage til deres almindelige undervisning og holdkammerater. Sammenholdet mellem de 6 piger er blevet stærkt i løbet
af de 3 uger, da de har været sammen hele tiden
og har haft noget særligt sammen, som de andre
elever ikke har.
”Vi 6 piger har fået det rigtig godt i de 3
uger.”
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Sundhedsplejerskens
dagbogsnotater
Nedenstående er dagbogsnotater fra Jette Bonde
Schaarup, der som sundhedsplejerske kom på
hjemmebesøg hos 5 af de unge i løbet af weekenden den 27. – 28. september 2008. Desuden
beskriver hun, da eleverne var i mødregruppe
mandag den 29. september 2008 hjemme hos
lærer Signe Bang. Dagbogsnotaterne er så vidt
muligt bragt i deres originale form uden indholdsmæssige rettelser. Navnene på de unge er
ændret af hensyn til deres anonymitet.

Hjemmebesøg
Besøg hos Sofie
Sofie tager imod mig i lejligheden. Hun er glad for
at få besøg. Hun viser mig stolt, hvordan hun har
indrettet pusleplads og har fundet de ting, som
hun brugte til Mie, hendes datter på 3 år, som er
anbragt i plejefamilie. Sofie har aldrig haft Mie
hos sig helt. Hun blev anbragt på observationshjem det første halve år, hvorefter Mie kom i en
plejefamilie og efterfølgende er skiftet til en ny
plejefamilie, som Sofie samarbejder godt med.
På bordet har Sofie lagt tøj frem - i den ene side
tøj, der har været Mies, i den anden side tøj, der
hører til babysimulatoren. Ved siden af står liften
med den lille baby, Cecilie. Hun har en fin kjole
på. Den har været Mies. Dynen er hængt op over
stolen. Solen skinner ind, og Sofie siger: ”Jeg tror
ikke, at hun skal have dyne på, for så får hun det
for varmt.”
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Jeg spørger Sofie, hvordan det er gået, og hun
siger, at det har været meget hårdt, og det er
tydeligt, at hun bliver lidt ked af det. Jeg spørger, om vi skal sætte os, og vi sætter os i sofaen. Sofie fortæller, at hun synes, at det har
været meget hårdt, siden hun fik Cecilie fredag
eftermiddag. Hun har overvejelser om allerede
at få slukket for hende mandag. Hun oplever, at
det har været stressende, og hun mærker, at
hun nemt bliver angst, hvis hun ikke kan trøste
babyen. Sofie har dog oplevet, at hun har kunnet
finde ud af, hvilke behov babyen har. Under besøget siger Sofie: ”Jeg har aldrig rigtigt forstået,
hvorfor Mie blev fjernet, og jeg kan mærke, at
jeg nu gerne vil vide det helt konkret.” Og vi får
en lang snak om forløbet, om Mie, om Sofies
ønske om at tale med en sagsbehandler, og om
hvem der kunne gå med hende til samtalen.
Undervejs kan Sofie reflektere lidt og nå frem til,
at nogle af årsagerne var, at hun var for ung og
umoden, at hun altid har haft indlæringsproblemer og gået i specialklasse, og at hun har haft
svært ved øjenkontakt.
Under besøget er Sofie meget opmærksom på de
små signaler, som Cecilie giver. Når hun trækker vejret, er Sofie opmærksom, når hun klynker
lidt, er hun henne og kigge til hende, og senere,
hvor hun græder, tager hun hende op og forsøger at finde ud af, hvilket behov der skal dækkes.
Da hun græder, siger Sofie: ”Det må være mad
nu, fordi hun ikke har spist længe,” – og ganske

rigtigt, Cecilie er sulten. Mens Sofie giver Cecilie
mad, kigger hun lidt ned på hende, på mig og
lidt ned igen og siger så: ”Jeg ville ønske, at hun
kunne lukke øjnene. Jeg synes altså, at det er
lidt svært, og jeg bryder mig ikke om, når hun
kigger hele tiden. Efterfølgende får vi en snak om
øjenkontakt.”
Sofie tolker senere under besøget Cecilies behov.
På et tidspunkt hoster Cecilie lidt, og Sofie tager
med det samme et tæppe og giver hende på for
at varme hende. Vi drøfter Sofies tanker om at få
slukket for Cecilie mandag, men hun beslutter at
tage en dag ad gangen.

Besøg hos Laura
Laura ser helt lettet ud, da jeg kommer. Hun
siger indledningsvis, at det går godt, men senere,
da vi bliver sat i sofaen, fortæller Laura, at hun
synes, at Patricia græder meget, og at hun spiser
rigtig længe, og at hun er meget sulten. Laura
har været oppe to gange i nat med Patricia og
fortæller, at hun bliver irriteret på hende.

Laura har brug for hjælp til nogle praktiske ting,
der stresser hende. Patricias armbånd vender vi,
så det er nemmere for Laura at aktivere chippen.
Desuden finder vi ud af, at barnevognskassen kan
bæres ned i kælderen. Laura er bekymret for, om
underboen hører Patricia skrige, og vi aftaler, at
underboen informeres om Lauras projekt. De ting
giver Laura mere ro.
Laura fortæller, at hun lod Patricia græde på
vej hjem fra CSV SydØstfyn. Hun ville ikke tage
hende op. Hun synes, at det er pinligt, hvis folk
kan se, at det er en dukke. Laura gør sig mange
tanker om, at det er en babysimulator, og at
Patricia nok ikke agerer helt som en rigtig baby.
Senere fortæller Laura, at hun har følt sig meget
stolt ved at gå med barnevognen og har været
glad for at skifte tøj på babyen. Der er så meget
sødt tøj, så hun skal prøve det hele.
Laura har følt sig stresset. Hun tør ikke at gå fra
Patricia. Hun har ikke fået tømt sin postkasse,
hun har ikke været i bad, og har kun fået lidt at
spise. Jeg opfordrer Laura til at tømme postkassen, mens jeg lytter efter Patricia. Da Laura lidt
efter kommer tilbage til stuen, siger hun glad og
smiler: ”Åh, det var en helt dejlig følelse at hente
post og lige være lidt alene.” Laura fortæller, at
hun så gerne vil bevise, at hun kan være mor. Vi
taler om dette ønske og taler samtidig om, hvad
det eventuelt vil gøre ved Laura, hvis nu babyen
skal slukkes før tid.
Da jeg skal gå, udtrykker Laura, at hun synes, at
det var dejligt, at jeg kom for at høre, hvordan
det gik med hende og Patricia.
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Besøg hos Lene
Lene bor på CSV SydØstfyns kollegium, Bykollegiet i Vestergade. Det tager lidt tid, før hun
kommer og lukker mig ind. Hun har Bo på armen
og siger: ”Ja, han var jo lige lidt urolig.” Da vi
kommer ind på Lenes værelse, fortæller hun, at
hun synes, at det går godt. Hun ler og fortæller, at hun i går kom sent ud og hente mad, fordi
først skulle Bo have skiftet ble, og senere skulle
han have mad to gange. ”Men jeg ventede, for
han kom jo først.” Hun fortæller desuden, at hun
havde Bo med i banken og i Kvickly og synes, at
det er gået fint. Bankdamen syntes, at han var
sød. ”I starten var det svært at finde ud af, hvad
han ville, men nu synes jeg, at det går nemmere,” siger hun.
Lene fortæller, at der fredag aften var fest på
kollegiet. Hun var bare lige henne og kigge, og
der var en, der sagde højt ”Bøh” ned i liften. Hun
blev meget vred og gik hurtigt med Bo igen, da
der jo var for høj musik.

Besøg hos Louise
Jeg møder Louise med babysimulator Nick på
CSV SydØstfyns café, hvor hun er sammen
med Mette og Mettes kæreste Kim. Hun fortæller at det var lidt hårdt i går, fredag, hvor Nick
var umulig. Louise fortæller, at hun har haft en
rygskade og har problemer med knæ og nakke.
Hun har været meget vågen i nat, og hun synes,
at det er hårdt, når hun også er træt. Senere er
vi inde på Louises værelse, og her fortæller hun,
at hendes forældre ikke støtter hende så meget i projektet. Hun er efternøler, har to større
søskende og en del niecer og nevøer. Hendes
forældre har ofte sagt, at hun aldrig skal have
børn, fordi kommunen vil tage barnet fra hende.
Hun synes, at det er svært at tale med dem om
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det og føler sig meget alene. Vi taler om Louises
tanker og følelser og det store ansvar ved at have
et barn, når man selv har nogle udfordringer.

Besøg hos Mette og Kim
Mette og Kim lever sig fuldstændigt ind i rollen som forældre for babysimulatoren Josefine.
De taler kærligt til hende og nusser hende, og
babyen pludrer meget. De synes, at det er gået
godt. De har været på besøg hos Mettes mor.
Hun har passet dem, og de har passet babyen.
De har været trætte, fordi Josefine har været
noget vågen om natten. De har oplevet, at det
har været stressende: ”Men så sagde vi, at det
kan hun jo mærke, så vi var nødt til at få ro på.”
Mette og Kim har skiftedes til at passe Josefine.
Kim siger gentagne gange: ”Hun er bare så sød,
hun er bare så cute.” Senere i besøget viser Kim
mig en sparkedragt med mange trykknapper:
”Prøv at se, Jette. Den her nattrøje med alle de
knapper fik hun på i går aftes. Det var lidt svært,
men jeg fandt ud af det, og hun sov fantastisk
godt og frøs slet ikke.”

Besøg hos Klara
Den sidste deltager, Klara, skal have besøg mandag, da hun først fik udleveret sin baby søndag
aften. Årsagen er, at Klara stod midt i en flytning
og først var på plads det nye sted om søndagen.

Tanker og refleksioner efter
weekenden
Jeg tænker, at det måske har været for let. Flere
af de unge synes, at det går forbavsende nemt.
Jeg tænker, at vi med projektet måske er med
til at sætte endnu flere tanker i gang i forhold til
ønsket om at få en baby. Har vi fået sat babyprogrammerne realistisk nok? Det fylder meget i
mine tanker, specielt de etiske dilemmaer.

Mødregruppe
I dag (29. september 2008) er der planlagt mødregruppe kl. 10. Kun to af de unge er kommet til
tiden. De andre kommer i løbet af de næste tre
kvarter. Alle har generelt haft lidt stress på og
uro. Babyerne har været urolige og har skullet
have dækket flere behov, før de unge har kunnet
kommet ud af døren.

Sofie
Jeg sidder i stuen på en kæmpemadras sammen
med Louise. Mette sidder på gulvet ved siden af
og aer sit barn. Louise giver flaske. Sofie kommer op ad trappen med Cecilie i armene. Hendes
ansigtsudtryk viser tydeligt, at hun er ked af det,
og jeg gør plads på madrassen. Sofie fortæller,
at hun har besluttet, at hun vil have slukket for
Cecilie, og hun begynder at græde. Hun fortæller,
at hun synes, at det har været hårdt. Hun siger:
”Jeg er bare slet ikke klar til at få børn.” Hun
fortæller, at hun var ved at opgive flere gange i
weekenden: ”Men jeg ville så gerne klare det til
mandag.” I løbet af samværet i mødregruppen
fortæller Sofie, at hun har sms’et meget med
Laura, og at hun synes, at det var rigtig dejligt:
”Jeg kunne også høre, at hun var ked af det. Men
det var dejligt, at vi kunne skrive sammen. Mine
venner kunne ikke forstå, at jeg ikke havde tid til
at skrive tilbage på mobilen, så til sidst slukkede
jeg telefonen.”
Sofie viser stolt et lyserødt babytæppe, som hun
fik lavet til Mie (hendes egen datter på 3 år, som
er i familiepleje). Der står navn og fødselsdato
på, og hun siger. ” Det kan godt være, at jeg ikke
skal være mor igen. Men jeg har jo Mie, og hende
vil jeg altid være mor for.”

Efter at Sofie har fået slukket for Cecilie, siger
hun: ”Nu kan jeg også se fjernsyn uden at tænke
på hende.” Laura spørger, om hun så ”Unge
mødre” i går, og Laura siger: ” Nej det kunne jeg
ikke nå.” Lidt senere siger Sofie: ”Jeg var bare
ved at gå helt ned i kælderen, helt ned, og det
duer jo ikke.” Sofie giver udtryk for, at det er en
helt lettelse, at hun nu ikke skal passe Cecilie og
tænker, at hun i morgen kan have en god bytur
med de andre alligevel. På trods af at hun ikke
skal have baby og barnevogn med.

Laura
Laura kommer op ad trappen, bærende på Patricia. På hendes ansigtsudtryk er det tydeligt at
se, at Laura har det svært og er stresset. Patricia
græder, og Laura siger: ”Nu græder hun igen,
den lille møgunge.” Jeg opfordrer Laura til at
sætte sig på madrassen. Hun tager hastigt flasken op af pusletasken og putter den til Patricias
mund. Babyen er sulten, og Laura siger: ”Hun er
bare sulten hele tiden. Hun har spist flere gange
her til morgen, inden jeg skulle af sted, og det
har bare været så stressende.” Laura fortæller, at
det er hårdt at give mad hele tiden, og at hun har
ondt i armene. Hun fortæller også, at hun i løbet
af weekenden og til morgen ofte er blevet meget
irriteret. Hun har mange følelser inden i sig på én
gang. Hun bliver også ked af det, synes, at det er
svært at forklare. Da Laura beslutter, at der skal
slukkes for Patricia, græder hun og siger, at hun
havde troet, at hun kunne have klaret det bedre.
Hun siger også: ”Måske bliver min kæreste glad
nu, fordi så snakker jeg måske ikke så meget
mere om børn.” Og hun spørger: ”Skriger rigtige
babyer så meget som Patricia? Jeg synes, at hun
skriger så højt.”
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Da Laura skal bære Patricia i sin lift ud til barnevognen, siger hun: ”Øj, hun er så tung,” og vi
taler om, hvor meget man faktisk skal bære på,
når man får et lille barn. Alle de ting, man skal
huske, bleer, der skal købes ind, o.s.v.

Lene
Da Lene kommer ind i stuen, er det tydeligt at
se, at hun har det svært. Hun er nærmest helt
forstenet i ansigtet. Hun bærer babyen Bo på
armen og fortæller hurtigt, at det bare er alt for
meget, at hun ikke kan klare at passe Bo, og at
hun ønsker ham slukket. Senere fortæller hun,
at hun har så mange tanker i sit hoved på en
gang, så hun får stress. Da jeg spørger lidt til,
hvilke tanker det er, der fylder, fortæller hun, at
hendes far døde i sommer, og at hun savner en
pædagog, som hun kender. Senere fortæller hun:
”Jeg fik slet ikke spist til aften, før de andre på
cafeen var færdige, og så var min mad jo kold, og
jeg kan ikke lide kold mad.”

Lene overvejer at droppe ud af projektet, men
beslutter sig senere under samværet i mødregruppen for at fortsætte i forløbet, selvom Bo er
blevet slukket.

Louise
Louise fortæller, at det har været hårdt og stressende det sidste døgn. Hun har været halvvejs
syg og har ondt over det hele. Hun oplever, at
Nick har været urolig og krævende. På et tidspunkt græder Nick i liften. Louise skynder sig at
finde flasken frem og putter den til Nicks mund.
Vi taler om vigtigheden af, at babyer kommer op
i armene, når de skal have mad. Senere er Nick
urolig igen. Louise tager bukserne halvt ned om
knæene på ham, skynder sig lidt stressende at
lægge den nye ble med chippen på og ånder lettet op, da det er det, der skal til. Bagefter taler vi
om bleskift.

Klara
Klara fik sin baby, Sebastian, søndag kl. 17. Hun
er i mødregruppen overvejende glad og positiv,
men synes, at Sebastian ind imellem har været
meget krævende. Klara giver udtryk for, at det
er svært, når hun ryger så meget og også bruger sin telefon så meget. Hun fortæller, at hun
i går måtte have en veninde til at tage over, da
hun simpelthen havde brug for at ligge lidt selv
og tale med sin kæreste. Klara er træt, men har
troen på, at det vil lykkes.

Mette / Kim
Mette er ved at ringe til sin kæreste Kim. Hun
fortæller ham, at de er kommet godt herned, og
at det er gået godt med Josefine, der har sovet
det meste af vejen. Mette er meget rolig, sidder og nusser sin baby i liften. Hun er optaget af
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at fortælle, at det i weekenden har været meget hårdt for Louise, og at hun har været ved at
opgive. Hun fortæller, at Kim på et tidspunkt i
går var oppe og hjælpe hende lidt. Hun fortæller
også, at Kim har taget Josefine mest i nat, fordi
hun jo tog første nat. Hun har en forventning
om, at det vil gå godt. Hun glæder sig til, at Kim

kommer fra arbejde og hjælper med at passe
Josefine.

Besøg hos Klara
Jeg skulle have besøgt Klara sidst på dagen, men
hun valgte at få sin babysimulator slukket.
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Undervisernes oplevelse
af forløbet
Undervisningforløbet
Undervisernes samlede vurdering af forløbet er,
at kurset med de tre faser fungerede rigtig godt.
Der blev fra start skabt gode relationer samt stor
tillid og åbenhed i gruppen. Det er nødvendigt,
når der arbejdes med så sårbart et emne som det
at vælge børn til eller fra. De forskellige besøg i
vuggestuer, på observationshjem og i Mødrehuset var med til at give større baggrund for den
enkeltes valg. Sammen med sundhedsplejerskens
involvering var besøgene med til, at pigerne ikke
længere ser ”det offentlige – kommunen” som en
trussel, men som en hjælper i mit liv.
De TV-udsendelser, der blev set i forløbet, bl.a.
en film om et udviklingshæmmet ungt par, der
har en babysimulator, samt ”Unge mødre” og
”Er du mors lille dreng”, optog de unge meget.
Udsendelserne var med til at åbne de unges øjne
for barnets behov og for, hvad der sker, hvis behovene ikke opfyldes. Det gælder også de behov
for f.eks. øjenkontakt og samvær, som babysimulatoren ikke kræver af sin ”mor”, men som er
væsentlige for en rigtig baby. Netop de behov er
ofte svære for de unge at mærke, se og opfylde og er derfor vigtige at tydeliggøre. Udsendelserne
fik også pigerne til at reflektere over deres egen
barndom.
For at få et nuanceret og realistisk billede af
virkeligheden/det at være mor er det dog meget
væsentligt at stoppe op undervejs i udsendel-

serne og snakke om det, der vises. De unge tog
udtalelser og situationer fra udsendelserne meget
bogstaveligt og var ikke altid i stand til at forholde sig kritisk til det, de så og hørte, eller til at
se sig selv i de problematikker, der blev taget op.

Indholdet justeret
Erfaringerne fra undervisningsforløbet viser, at
selve tilrettelæggelsen af de tre uger bør ændres
lidt. Undervejs blev de unge for trætte og kunne
ikke rumme så meget information fra underviserne, som oprindelig planlagt, og derfor justerede vi indholdet og antallet af timer.
De unge gav flere gange undervejs udtryk for,
at de ikke orkede mere ”snak”. Frem for lange
undervisningsdage vil det derfor være godt med
korte, men intense undervisningstimer suppleret
med praktiske opgaver såsom at demonstrere
tingene eller lade de unge selv udføre dem. Desuden vil det være godt med mere fokus på socialt
samvær de unge imellem og støtte til dette i form
af spil, aktiviteter eller lignende.
Behovet for individuelle samtaler viste sig i alle
tre faser af forløbet at være stort, og det bør der
tages hensyn til i kommende forløb. Der bør fortsat være en uges undervisning inden de unge får
ansvaret for deres egen babysimulator.
Det vil være en fordel at vente med at udlevere
babysimulatorerne til mandag i uge to frem for op
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til weekenden i uge et. Både de unge og underviserne har nemlig brug for lige at trække vejret,
men der skal stadig være plads til, at de unge
kan have babysimulatorerne i 5-7 dage.
Eftersom 5 ud af de 6, der deltog i kurset, valgte
at få slukket babysimulatoren før tid, var der
behov for at afsætte mere tid end forventet til at
hjælpe den enkelte med at bearbejde de følelser
og tanker, der opstod i forløbet. Medarbejderne
fra CSV SydØstfyn samt sundhedsplejersken tog
sig den fornødne tid til at snakke med de unge,
når de blev kede af det på grund af deres bristede drømme i forhold til at blive mor. Dette var
en stor styrke for kurset og bør også være i fokus
i fremtidige forløb med babysimulatorer.
I denne anden fase er det særlig vigtigt at være
fleksibel i forhold til undervisningens indhold og
form. Udgangspunktet er der, hvor de unge er,
og i denne fase kender ingen dagen i morgen, før
den oprinder.
Den sidste fase kan med fordel i højere grad
tilrettelægges med henblik på at vise de unge,
hvilke drømme og mål de kan fylde livet med,
hvis de beslutter sig for, at de ikke vil have børn.
Tab af drøm giver en tomhed, og det er væsentligt at hjælpe pigerne til at sætte noget andet
i stedet. Den planlagte økonomi-snak med en
sagsbehandler kan fint klares af de faste undervisere – så er den også lettere at placere, hvor den
viser sig at være relevant.

Løbende opfølgning
Som beskrevet tidligere var de unge overraskede
over, hvor hårdt det var at passe babysimulatoren, og 5 ud af de 6 deltagere valgte at få den
slukket før tid. Alligevel glemte de unge hurtigt,
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hvor hårdt det havde været og huskede i den
sidste fase af projektet i stedet primært de gode
oplevelser med babysimulatoren. For flere af de
unge vendte drømmen om en dag at blive mor
tilbage. De var dog klar over, at det ikke lige
skulle være nu. For at hjælpe de unge med at
huske, vil det være en god ide at dokumentere
den enkeltes oplevelser/tanker gennem forløbet
med babysimulatoren, eventuelt via en personlig
videodagbog eller lignende. Alle var glade for gavekortet, der giver den enkelte mulighed for igen
at låne en babysimulator, når/hvis drømmen om
børn igen presser sig på. Den langsigtede opfølgning på projektet kan eventuelt ske via de unges
undervisningsplan/handleplan.
I løbet af den sidste uge ankom den babysimulator, som Svendborg Kommune selv havde indkøbt. De unge døbte den ”Thea” og bad ofte om
at få hende tændt, så de kunne gå og pusle om
hende. Det betød dog, at de kun oplevede det
hyggelige ved at passe en baby og ikke den hårde
del med f.eks. at skulle op flere gange om natten eller have svært ved at komme ud af døren til
tiden. Derved gav det de unge et forkert indtryk
af det at passe en baby, fordi de samtidig var ved
at glemme, hvor hårdt det havde været at passe
babysimulatoren. Det kan derfor ikke anbefales
fremover at tænde en babysimulator for hyggens
skyld midt i undervisningen. Det bør udelukkende
gøres, når den skal bruges til demonstrationer af
forskellig slags.

Hårdt at deltage i projektet
Som undervisere overraskede det os, hvor hårdt
det var at deltage i Babyprojektet - langt mere
hårdt end deltagelse i andre projekter. Følelsesmæssigt fyldte det utrolig meget, og al energi,
dag og nat, blev brugt på det. Først da vi var

på observationshjemmet, gik det for alvor op
for os, at det, vi arbejdede med, var den voldsomme adskillelses-proces mellem mor og barn.
På observationshjemmet ved de, at det er en af
de hårdeste processer. Drømmen, vi kunne se
briste, før de unge havde erkendt det, handler
om adskillelse fra mit livs drøm. I bakspejlet
siger det sig selv, at det er hårdt at bære de unge
igennem denne eksistentielle krise/proces.
Også de etiske spørgsmål og diskussioner fyldte
meget på undervisersiden. F.eks: Hvor ”hårdt”
skal vi programmere babysimulatorerne? I forhold til de vanskeligheder, vi så hos den enkelte,
hvor tydelige skal vi så være omkring de konsekvenser, det vil få, hvis hun vælger at få et barn?
Får projektet dem alle til at vælge børn til?
Det er helt nødvendigt at være to undervisere på
ad gangen, og det vil være en fordel at afsætte
en time hver dag efter endt undervisning til bearbejdning og eventuel supervision. Vi vil anbefale,
at alle professionelle, der bliver involveret i kommende projekter, starter med at se filmen ”Er du
mors lille dreng?”
Pressen viste stor interesse for projektet, da
det, så vidt vi ved, var det første af sin art. Det
er dejligt med synliggørelse, men helt klart også
forstyrrende for undervisningen med TV, journalister og fotografer.

Underviserne

Projektet var lagt an, så der deltog en socialpædagog og en lærer fra CSV SydØstfyn samt en
psykolog, en sundhedsplejerske og en konsulent.
Denne tværfaglighed var godt for projektet. Det
gav en god dynamik i undervisningen, og det

skabte en god kombination af tryghed og noget
nyt og spændende, at der både var undervisere,
som de unge kendte i forvejen, og nye ansigter.
Det var godt at have en sundhedsplejerske med,
der kunne vise, hvordan man passer en baby, og
som kom på hjemmebesøg, mens de unge havde
babysimulatoren. Psykologens rolle bør fremover
være anderledes og i højere grad anvendes til
supervision og faglige sparring af underviserne
undervejs i forløbet.
Relationen mellem underviserne og de unge er i
de fleste tilfælde mere afgørende end en psykologfaglig baggrund, hvis de unge undervejs bliver
kede af det, f.eks. når drømmen om et barn
brister. Det er derfor også vigtigt, at de fagpersoner, der skal deltage i den konkrete undervisning,
er med til introduktionen den første dag og dermed til relationsopbygning i forhold til de unge.
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Det var oprindelig tanken, at underviserne skulle
skrive dagbogsnotater hver dag og have tid til
fælles refleksion over dagens indhold og oplevelser. Det viste sig dog hurtigt, at der hverken var
tid eller overskud til dette. Derfor bør der fremover afsættes tid efter hver undervisningsdag til
refleksion og planlægning af det videre forløb,
herunder dialog omkring retning, holdninger og
mål i projektet.
Projektet bevæger sig på et etisk meget svært
område, og det er derfor vigtigt, at underviserne
har tid til at drøfte de etiske dilemmaer, der kan
opstå undervejs.

Etiske overvejelser
At få børn er en del af menneskets natur og som
regel et meget følsomt emne. Der ligger derfor
også mange etiske overvejelser til grund for Babyprojektet, og det er vigtigt løbende at forholde
sig til det etiske aspekt før, under og efter kurset.
Det er et afgørende etisk fundament for projektet, at det ikke er en test af de unges forældreevne, og der skal derfor heller ikke stå noget om
forløbet i deres journaler. De unge kan i stedet
med egne selvvalgte ord inddrage deres mål for
projektet i deres undervisningsplan. Det er ligeledes vigtigt igennem hele forløbet at bevare den
unges ret til ”at erkende, vælge og handle – på
egne præmisser”.
Når babysimulatoren skal programmeres, er det
også vigtigt at gøre sig nogle etiske overvejelser.
Babysimulatoren kan programmeres efter 15 forskellige døgnrytmer, der er inddelt i kategorierne
let, middel og hård, hvor sidstnævnte kategori
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svarer til et kolikbarn. Som underviser har du
derfor meget magt over, hvor hårdt et forløb de
unge kommer til at få med babysimulatoren - og
dermed også indflydelse på, hvor hårdt de unge
oplever forældrerollen. I den forbindelse er det
vigtigt at huske på, at projektets formål ikke er at
få de unge til at fravælge at få børn, men derimod at give dem et bedre beslutningsgrundlag,
når de skal vælge børn til eller fra. De skal derfor
opleve et varierende forløb med både lette, me-

dium og hårde dage. Den første dag med babysimulatoren bør i de fleste tilfælde være ”let”, så
de unge har mulighed for at lære babysimulatorens lyde og behov at kende. Alle programmeringer af babysimulatorer bør bero på en individuel
vurdering af de unges evner og livssituation.
Babysimulatorens chip aflæses, når forløbet med
babysimulatoren er færdigt, og simulatoren er
blevet slukket. Resultatet gennemgås sammen

med den enkelte unge eller parret, hvis der også
har været en kæreste med i forløbet. Aflæsningen af resultaterne kan være meget følsomt for
de unge, og det er derfor vigtigt at skabe tryghed
og de rette rammer omkring gennemgangen.
Resultaterne aflæses som en række procentsatser for, i hvor mange tilfælde babysimulatoren
har fået opfyldt de forskellige behov. Det er i den
forbindelse vigtigt at forklare de unge, at en høj
procentsats ikke er ensbetydende med, at de er
klar til rollen som forældre.
De unge bestemmer selv, om andre må høre
resultatet af aflæsningen. Den kommunale sagsbehandler og andre fagpersoner får ikke et bevis
på eller orientering om, hvor godt eller dårligt de
unge har klaret forældrerollen med babysimulatoren. Modsat får de unge heller ikke selv et bevis
på, om de kan klare forældrerollen eller ej. Det
er afgørende for, at resultaterne ikke misbruges i
anden sammenhæng.
Uanset resultatet af perioden med en babysimulator vil en faglig vurdering af de unges funktioner give anledning til at vurdere de unge som
personer med behov for massiv hjælp til at have
et barn. Det vil sige, at de unges egen vurdering
af ”præstation” i forhold til at have en babysimulator ikke er eneste parameter for udløsning
af hjælp eller foranstaltning, hvis de unge på et
tidspunkt vælger at få et barn.
Et andet vigtigt etisk aspekt er, at det skal
respekteres, hvis et par som følge af undervisningsforløbet beslutter sig for at få børn. Som
tidligere nævnt er det ikke projektets formål at
afholde de unge fra at få børn, men i stedet at
gøre dem bevidste om de konsekvenser, det har
for deres eget og barnets liv.
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Anbefalinger
Målgrupper

Indkøb af babysimulatorer

Babyprojektet udspringer af CSV SydØstfyns
3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og har derfor i første omgang været
målrettet unge med generelle indlæringsvanskeligheder. I et fremtidsperspektiv vil Babyprojektet kunne anvendes af mange andre målgrupper
- f.eks. ungdomsskole, 10. klasse og unge med
psykosociale problemstillinger. Det kræver blot,
at selve tilrettelæggelsen af kurset og indholdet
revideres, så det passer til den enkelte målgruppe.

De 6 babysimulatorer, der blev anvendt i Babyprojektet, var venligst udlånt af Udviklingshæmmede LandsForbund (ULF). Efterfølgende har
Afdelingen for Specialinstitutioner i Svendborg
indkøbt en babysimulator, som de 6 unge kvinder
fra CSV SydØstfyn har navngivet Thea.

Tilrettelæggelse af
undervisningen
Som tidligere nævnt, er der en tendens til, at de
unge langsomt glemmer, hvor hårdt det egentlig var at passe babysimulatoren og dermed et
nyfødt barn. I forhold til planlægningen af fremtidige kursusforløb med brug af babysimulatoren
er det derfor væsentligt at overveje, om der skal
ske en form for opfølgning. En sådan opfølgning
vil ofte skulle tilrettelægges individuelt, da de unges behov kan være meget forskellige. Hvor lang
tid der skal gå, inden der sker en opfølgning, og
hvad opfølgningen skal bestå i, kan derfor variere
fra ung til ung.
Det anbefales, at der som afslutning på et forløb
med brug af babysimulator laves en individuel
vurdering af, om den enkelte har behov for en
opfølgning og i så fald hvornår.
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Det vurderes at være til fordel for Svendborg
Kommune, at der indkøbes flere babysimulatorer,
så de kan anvendes, når der er behov for det.
Derved åbnes der også op for, at babysimulatorerne kan anvendes i flere sammenhænge og til
andre målgrupper. De ekstra babysimulatorer kan
indkøbes af Afdelingen for Specialinstitutioner
selv eller i samarbejde med de centre, der hører
under afdelingen. Det er væsentligt, at babysimulatorerne kan udlånes på tværs af afdelingens
centre og eventuelt også til andre af Svendborg
Kommunes institutioner og centre.
For at kunne anvende babysimulatorerne i praksis er det nødvendigt også at indkøbe relevant
babyudstyr. Det foreslås, at der som minimum
indkøbes følgende babyudstyr til hver enkelt babysimulator:
- Barnevogn med lift
- Babydyne og pude
- Sengetøj til babydyne og pude.
- Pusletaske
- 4-5 sæt skiftetøj
- Evt. autostol

Metode og empiri
Kvalitative metoder
Der er anvendt følgende kvalitative metoder til
at beskrive de unges oplevelser af Babyprojektet: Interview og indsamling af data fra dagbøger
udført af personale, som er tilknyttet projektet. I
det følgende beskrives metoderne nærmere.

Interview
På kursets første dag interviewes de unge enkeltvis af AC-konsulent Cathrine Hübbe Ibsen.
Interviewene baseres på en semistruktureret
spørgeguide med 10 spørgsmål (se bilag 1).
Spørgsmålene går på, om de unge har en kæreste, om de har planer om at få børn, samt hvad
de generelt gør sig af tanker om det at få et barn.
Der spørges desuden ind til de unges erfaringer
og evner i forhold til at passe små børn og til,
hvordan de selv og deres pårørende vil reagere

på en eventuel graviditet. Formålet med interviewene er at få beskrevet de unges udgangspunkt
ved kursets start i forhold til drømme og viden
om det at få børn. Desuden afdækkes, om de
unge går med konkrete planer om at få børn i
den nærmeste fremtid. Interviewene gentages i
den tredje og sidste uge af kurset for at vurdere,
om de unge har ændret holdninger undervejs.
De unge interviewes også gruppevis to gange i
løbet af de tre uger, kurset varer. Gruppeinterviewene placeres i henholdsvis starten og slutningen
af kurset for at vurdere, om de unge har opnået
en større viden om og erfaring med forældrerollen. De unge fordeles og interviewes i to grupper
a 3 personer. Gruppeinterviewene anvendes som
metode, så de unge i fællesskab kan diskutere
og reflektere over de ting, de har lært og oplevet
undervejs i kurset. Der anvendes en semistruktureret spørgeguide til interviewene, som foretages
af Cathrine Hübbe Ibsen. (Se bilag 2).

Dagbøger
Da det er første gang, Babyprojektet afholdes,
er det væsentligt at samle op på de undervisningsmæssige erfaringer fra de 3 uger, så de kan
indgå i planlægningen af fremtidige forløb med
anvendelsen af babysimulatorer. Underviserne
skal derfor hver dag efter endt undervisning
skrive dagbogsnotater, som efterfølgende anvendes i rapporten til at beskrive gode og dårlige
erfaringer fra undervisningen.
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det hårdt for dem, når de oplever mange indtryk
på én gang og ikke får tilstrækkeligt med pauser
undervejs. Som følge af kursets intense undervisning havde de unge ikke overskud til også at
deltage i enkeltperson-interviews ved afslutningen af kurset, og derfor blev der her kun gennemført gruppeinterviews.

Metodiske ændringer
undervejs

Det har været nødvendigt at ændre metoden
undervejs. Ændringerne indebærer, at enkeltperson-interviewene kun blev foretaget på kursets
første dag og altså ikke som planlagt gentaget i
den sidste uge. Ligeledes er der planlagt to runder gruppeinterviews med de unge: En halvsvejs
inde i kursusforløbet og en ved afslutningen.
Det har dog kun været muligt at gennemføre én
runde gruppeinterviews, som blev holdt i kursets
sidste uge.
Ændringerne skyldes, at de unge blev for trætte
og udmattede til at deltage i interviewene. Da de
unge har generelle indlæringsvanskeligheder, er
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Efter planen skulle alle kursets undervisere føre
dagbog hver dag efter endt undervisning. Det er
dog kun sundhedsplejerske Jette Bonde Schaarup, der har fået skrevet dagbog under kurset.
De manglende dagbogsnotater skyldes, at forløbet viste sig at være langt hårdere at gennemføre for underviserne end først antaget. Der var
derfor ikke den fornødne ro og tid til at nedskrive
tanker og refleksioner. De dele af Jette Bonde
Schaarups dagbog, der vedrører hjemmebesøg og mødregruppe, indgår direkte i rapporten
under afsnittet ”Sundhedsplejerskens dagbogsnotater”. Dagbogen i sin helhed udgør en væsentlig del af empirien og anvendes til at beskrive
erfaringer og oplevelser fra kursusforløbet.

Pålidelighed og gyldighed
Dette kursus har ført en del overraskelser med
sig, hvilket er helt normalt, når man går fra et
kursus på tankeplan til at føre det ud i virkeligheden. Projektet har krævet flere ressourcer af såvel de unge som teamet bag projektet, og det har
skabt visse ændringer i den tekniske udførelse.
Det faktum, at der kun er gennemført enkeltperson-interviews ved kursets start har haft betydning for pålideligheden af den tekniske udførelse
af undersøgelsen. Det har haft den praktiske
betydning, at der er benyttet to forskellige in-

terviewformer ved kursets start (enkeltpersoninterview) og ved afslutningen (gruppeinterview).
Hensigten med enkeltperson-interviewet var
oprindeligt at følge den enkelte unges udvikling i
forhold til det at få børn fra kursusstart til afslutning. Formålet med gruppeinterviewet var mere
at få de unge til at reflektere sammen over det
af få børn under og efter kursusforløbet. Praktisk
har det haft den betydning, at interviewformerne
var forskellige ved kursusstart og ved kursusafslutning, og at der derfor ikke er blevet stillet de
samme typer af spørgsmål ved kursets start og
afslutning.
Derved er det vanskeligere at vurdere, hvilken
indflydelse kurset har haft på de unges viden
om og erfaring med forældrerollen. Derfor vil
der ikke ske direkte sammenligninger mellem de
unges udtalelser ved kursets start og afslutning.
Det vurderes dog, at enkeltperson-interviewene
fra kursets start og gruppeinterviewene fra
kursets sidste del samlet set giver et væsentligt
fingerpeg om de unges udbytte af kurset.
Derudover er der problematikken omkring manglende dagbøger fra det tværfaglige team, som
er tilknyttet projektet. Som tidligere omtalt har
det kun været muligt for sundhedsplejersken at
skrive dagbog undervejs, hvilket har den praktiske betydning, at der mangler data fra den øvrige
del af teamet. Dette har betydning i forhold til
den samlede vurdering af kursusdeltagernes udbytte af forløbet undervejs og som helhed. Denne
problemstilling er forsøgt løst ved at samle det
tværfaglige team, som er tilknyttet kurset, til en
samlet vurdering efter afslutningen af projektet.
Der kan være gået data tabt undervejs, men det
vurderes, at den afsluttende refleksion i teamet

kompenserer for de manglede dataregistreringer
undervejs.

Empiri
I dette afsnit beskrives kort den empiri, som rapporten baseres på. Empirien udgøres af tre dele:
- Udskrifter af kvalitative interviews med de 6
unge, der deltog i projektet.
- Dagbogsnotater fra de 3 uger fra sundhedsplejerske Jette Bonde Schaarup.
- Nedskrevne tanker og erfaringer fra det tværfaglige team bag Babyprojektet.
Interviewene med de unge består af dels en
runde enkeltperson-interview med hver af de
unge, dels en runde med gruppeinterview med 3
unge i hver gruppe. (Se spørgeguiderne i bilag 1
og bilag 2).
Der er medtaget dagsbogsnotater fra sundhedsplejerske Jette Bonde Schaarup i uddrag, udvalgt
af AC-konsulent Cathrine Hübbe Ibsen. Uddraget
baserer sig således på et skøn af, hvad der er
væsentligt og uvæsentligt.
Nedskrevne tanker og erfaringer fra det tværfaglige team er lavet i 2 grupper a 3 personer for at
kompensere for de manglende dagbogsnotater.
De nedskrevne tanker og erfaringer er brugt til
at vurdere det tværfaglige teams tanker om de
unges udbytte af kurset. Denne del er nedskrevet
efter kursets afslutning og indeholder derfor også
mere generelle refleksioner vedrørende planlægning af undervisningen, målgruppen og etiske
dilemmaer.
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Bilag
Bilag 1:
Semistruktureret
spørgeguide
enkeltperson-interviews
Før/efter pasning af baby
Har du planer om at få børn?
Har du en kæreste?
Er det vigtigt for dig at have en fast kæreste, inden du får
et barn?
Hvad vil din kæreste sige til at få et barn?
Hvordan tror du, det vil påvirke et forhold, når der kommer
et barn?
Hvilken betydning tror du, det vil have for dig og din familie, hvis du fik et barn nu?
Hvordan vil du vurdere dine evner til at drage omsorg for
et lille spædbarn nu? (give mad, bade, trøste, give tryghed
og sørge for, at barnet ikke bliver sygt osv.)
Hvordan er dine muligheder for at betale for de udgifter,
der følger med at have et spædbarn i dag?
Hvilket enkelt ord vil bedst beskrive dine følelser, hvis du
skulle have et barn om 8-9 måneder?
Hvilket enkelt ord vil bedst beskrive dine forældres følelser, hvis du skulle have et barn om 8-9 måneder?
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Bilag 2:
Semistruktureret
spørgeguide
gruppeinterviews
Egen oplevelse af at passe babyerne
Hvad var det bedste ved at passe babyerne?
Hvad var hårdest ved at passe babyerne?
Var det nemt/svært at passe babyerne?
Hvordan var det at prøve (at være mor)?
Kunne I leve jer ind i rollen?
Var der noget, der overraskede jer undervejs?
Omverdenens reaktion
Hvad sagde andre til det?
Kæreste?
Familie?
Venner?
Fik I kommentarer eller opmærksomhed
fra andre, når I gik rundt med babyerne
nede i byen?
Var det positivt/negativt?
Fremtidsdrømme
Drømmer I om at få børn? Nu? Senere?
Drømmer jeres kæreste om at få børn? Nu? Senere?
Er I enig med kæresten om at ville have børn?
Evaluering af kurset (kun evt.)
Kunne I lide undervisningen? Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvad syntes I om at besøge Mødrehuset, observationshjemmet m.m.?
Vil I anbefale andre at prøve at passe babyerne?
Hvorfor/hvorfor ikke?
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Bilag 3:
Babysimulator
døgnrytmer
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Bilag 4: Avisartikler og link til TV-indslag

Artikler fra Fyns Amts Avis 1. oktober
2008. Tak til fotograf Jørgen Outzen og
journalist Lærke B. Andersen, der har givet
deres tilladelse til gengivelsen af artikler
og fotos.
Se TV-indslag fra 1. oktober 2008 på
www.tv2fyn.dk
– indtast ”Hårdt at være mor” i søgefeltet.
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Artikler fra Fyns Amts Avis 15. august
2009. Tak til fotojournalist Katrine Damkjær og journalist Camilla Bjerrekær, der
har givet deres tilladelse til gengivelse af
artikler og fotos.
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Efterskrift
Vi arbejder videre...
Det tværfaglige team bag kurset Babyprojektet
arbejder videre med udviklingen af kurset.
Efter det første kursus holdt Afdelingen for Specialinstitutioner holdt endnu et kursus på CSV
SydØstfyn. Denne gang var halvdelen af de unge
kursister væsentlig mere udviklingshæmmede
end dem, der deltog i det første kursus.
Her gik det op for os, at unge, som er uden en vis
grad af indlevelsesevne og refleksionsevne, oplever kurset væsentlig anderledes end unge, der til
en vis grad besidder disse evner.
De svageste af de unge passede således babysimulatoren meget mekanisk og uden at blive
følelsesmæssigt involveret. De havde svært ved
at se nødvendigheden af f.eks. øjenkontakt og
nærvær, og deres erkendelsesproces krævede
langt større tydeliggørelse af deres vanskeligheder. Særligt for den gruppe var filmen ”Er du
mors lille dreng?” et godt hjælpemiddel.
Vi har også holdt individuelle forløb med normalt
begavede sårbare unge - bl.a. en 15-årig gravid
pige. I disse forløb er samtale med refleksion lige
så vigtig som pasningen af en babysimulator.
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Kontakt
Vi vil meget gerne høre om andres erfaringer
med brug af babysimulatorer, og vi vil gerne dele
ud af vores videre erfaringer.
Kontaktpersoner er:
Sundhedsplejerske Jette Bonde Schaarup
Rådgivnings- og Familiecentret
jette.bonde.schaarup@svendborg.dk
Tlf.: 6223 4848
Lærer Else Starbæk Olsen
CSV SydØstfyn
else.starbaek.olsen@svendborg.dk
Tlf.: 6223 4900
Venlig hilsen
Det tværfaglige Babysimulator-team.
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”Det ene øjeblik er man
en pige - og det næste
øjeblik er man altså en mor”
Sådan sagde en unge kvinde med særlige behov,
da hun deltog i Svendborg Kommunes kursus
med babysimulatorer og prøvede at være mor til
en baby døgnet rundt.
Hun og hendes 5 medkursister havde ved kursets
start et stort ønske om at få en baby. Undervejs
i kurset besluttede de alle at udskyde ønsket på
ubestemt tid.
Hæftet beskriver det 3 ugers tværfaglige kursus,
Babyprojektet, som - såvidt vides - er det første
af sin art.
Det var målrettet unge med særlige behov, men
vil kunne anvendes af mange andre målgrupper
som f.eks. elever i ungdomsskole og 10. klasse
samt unge med psykosociale problemstillinger.
Målet med kurset er ikke at skræmme de unge
fra at få børn, men at kvalificere deres beslutningsgrundlag.
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