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Indledning
Denne rapport indeholder Center for Udsatte Flygtninges evaluering af
MindSpring-forløb gennemført for Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune i andet halvår af 2014.
Rapporten er udarbejdet for Københavns Kommune.
Evalueringen er udarbejdet efter forløbenes afslutning i december 2014.

Illustration af MindSpring-gruppe tegnet af MindSpring-træner
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Baggrund, formål og metode
Baggrund
MindSpring er strukturerede gruppeforløb for og med flygtninge og
indvandrere, der behandler temaer som stress, identitet, traumer og social
kontrol samt de udfordringer, eksil eller minoritetsstatus kan medføre. Et
gruppeforløb har 8-10 deltagere og gennemføres på baggrund af en manual
over otte gange ad to timers varighed.
MindSpring-metoden har til formål at styrke deltagernes handlekompetencer,
give ny viden og bevidsthed og at danne grundlag for et socialt netværk.
MindSpring benytter sig af peer-to-peer metoden for at styrke inddragelse og
empowerment. Gruppeforløbene gennemføres af frivillige med samme
baggrund og sprog som gruppedeltagerne, såkaldte MindSpring-trænere.
MindSpring-trænerne kan via deres kulturelle baggrund og egne erfaringer
som flygtning/indvandrer genkende og forstå mange af de situationer og
problemer, deltagerne oplever. Desuden skaber identifikationen mellem
deltagere og MindSpring-træner et trygt og ligeværdigt lærings- og
interaktionsrum, hvilket er med til at øge deltagernes engagement og
udbytte.
MindSpring-træneren samarbejder med en fagperson (medtræner) fra det
regi, hvor MindSpring-gruppen organiseres. MindSpring-træneren har
hovedopgaven med at guide og lede gruppen igennem temaerne med
medtræneren ved sin side som professionel støtte. Medtræner kan f.eks.
have selvstændige indlæg i grupperne eller give information om faktuelle
emner som lokale forhold og muligheder (f.eks. hvor man kan gå hen, hvis
man har behov for professionel hjælp).
Da gruppeforløbet foregår på gruppedeltagernes modersmål, er der ligeledes
en tolk til stede, som primært tolker for medtræneren.
MindSpring-metoden er udviklet i Holland. Dansk Flygtningehjælp har
videreudviklet og implementeret MindSpring i Danmark siden 2010, og
udvikler løbende metoden til at omfatte nye målgrupper med nye temaer. I
Danmark er der gennemført forløb for unge samt for forældre.
Denne evaluering omhandler fem MindSpring-forløb for forældre med
teenagebørn gennemført i udsatte boligområder i Københavns Kommune i
2014. Forløbene inkluderer temaet social kontrol.

3

Dansk Flygtningehjælp er fra Puljen til fremme af viden og dialog om
ligestilling, social kontrol og seksualitet under Ministeriet for Børn, Ligestilling,
Integration og Sociale Forhold blevet bevilliget udviklingsstøtte for perioden
januar 2015 til juni 2016 til yderligere MindSpring-forløb og udvikling af en
manual til ungeforløb med fokus på ligestilling og social kontrol.
Formål
Evalueringen har til formål at evaluere forløbet omkring organisering og
afholdelse af MindSpring-grupperne. Desuden vurderes opnåelse af de
fastsatte succeskriterier. Evalueringen ser således på effektivitet og
målopfyldelse.
Formålet med forældrekurserne er at bidrage til forebyggelse af social kontrol
af unge ved at forbedre kommunikationen mellem forældre og unge.
På den baggrund er der formuleret følgende succeskriterier, som
evalueringen vurderer:
 Ca. 50 forældre deltager i gruppeforløb på 8 moduler á 2 timer
 Minimum 6 frivillige uddannes til trænere til varetagelse af
gruppeforløbene
 6 professionelle følger grupperne
 80 % af deltagerne oplever, at de bliver bedre til at kommunikere med
deres børn.
For yderligere at bidrage til fremadrettet læring, ser evalueringen også på
målopfyldelse i et lidt bredere perspektiv, og belyser spørgsmål om tilegnelse
af indsigt og viden på tværs af temaer samt handlekompetencer udledt af
forløbene i det hele taget.
Evalueringen præsenterer således de aktuelle MindSpring-forløbs resultater
samt perspektiver for fremtidigt arbejde med MindSpring.
Metode
Evalueringen er baseret på følgende metoder og data:
1. Granskning af dokumenter, såsom MindSpring-manual og
MindSpring-metodehæfte, tidligere evalueringer af MindSpring,
hjemmesiden www.mindspring-grupper.dk samt mødelister fra de
enkelte forløb.
2. Deltagerobservation af to MindSpring-grupper – observation af i alt ni
MindSpring-sessioner. Observationerne er gennemført af
specialestuderende ved DPU, Mathilde Mortensen.
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3. Kvalitative individuelle interviews gennemført med seks MindSpringdeltagere. Interviews er gennemført af specialestuderende ved DPU,
Mathilde Mortensen.
4. Observation af videns- og erfaringsopsamlingsseminar, inkl.
plenumdiskussion, med alle MindSpring-trænere og -medtrænere.
Seminar og observation er gennemført af CUF.
5. To fokusgruppeinterviews med henholdsvis alle MindSpring-trænere
og alle medtrænere. Fokusgruppeinterviews afholdt af CUF og Center
for Boligsocial Udvikling (CFBU).
6. Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af deltagere gennemført af
CFBU. Spørgeskemaerne er del af en større undersøgelse, som
CFBU udfører, og som forventes færdig i efteråret 2015.
Evalueringen baserer sig primært på kvalitative data.

Illustration af MindSpring-gruppe tegnet af MindSpring-træner
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Resultater
Deltagere, trænere og forløb
Nedenstående tabel sammenfatter antal deltagere, der er rekrutteret og har
gennemført et MindSpring-forløb, antal trænere, der er blevet uddannet og
har faciliteret et forløb, samt antal involverede medtrænere.
Tabel 1

Antal deltagere, trænere og medtrænere

Deltagere, arabisk baggrund/sprog
Deltagere, somalisk baggrund/sprog
Deltagere i alt
Trænere
Medtrænere

Målsætning
Ca. 50
6
6

Rekrutterede/gennemførte
28 (5 mænd/23 kvinder)
18 kvinder
46
5
5

Der er 28 deltagere med arabisk baggrund og 18 med somalisk baggrund,
der har gennemført MindSpring-gruppeforløb. Det er altovervejende kvinder,
der har deltaget. I alt er fem af deltagerne – alle med arabisk baggrund –
mænd.
Fem trænere er blevet uddannet og har faciliteret forløb, og der er ligeledes
rekrutteret fem medtrænere.
MindSpring-forløbene i København har nået målsætningen om, at ca. 50
forældre gennemfører et gruppeforløb, og har knap nået målsætningen om,
at seks trænere skulle uddannes og seks medtrænere involveres.
Trænere og medtrænere fortæller samstemmende, at deltagerne har været
engagerede og glade for at deltage i MindSpring-grupperne. Dette afspejles
også i et generelt stabilt og godt fremmøde og stort set intet frafald.
Fremmødelisterne viser, at for de fem forløb har der samlet over alle otte
mødegange været et fremmøde på 88 %.
”Første gang tænkte jeg: ’Ok, jeg prøver en dag, og hvis jeg godt kan lide
det, så kommer jeg næste gang. Hvis jeg ikke kan lide det, så kommer jeg
ikke.’ Men jeg kan godt lide det. Jeg er rigtig glad for det. Så det er derfor,
jeg kommer hver tirsdag.”
-MindSpring-deltager
Blandt deltagerne og i deres netværk har der desuden været interesse for
flere forløb. Dette gælder også for medtrænere og de fleste trænere.

6

Et af MindSpring-forløbene er blevet gennemført som en blandet hold med
både mænd og kvinder, hvor de fire andre har været kvindegrupper.
Erfaringerne med begge sammensætninger har været positive. Det
kønsblandede hold gennemførte i praksis møderne med en vekselvirkning af
fælles og kønsopdelte diskussioner.
Medtrænerne giver udtryk for, at en let tilgængelig lokation samt måden at
præsentere forløbene på, har betydning for rekruttering. Her fungerer det
godt med en tilgang, der betoner, at gruppeforløbene har brug for
deltagernes erfaringer og holdninger frem for, at ”vi skal lære dig, hvordan du
opdrager dit barn.” MindSpring-trænerne deltagelse i det indledende
informationsmøde med potentielle deltagere, hvor peer-to-peer-metoden
præsenteres, bidrager til dette.
For nogle af MindSpring-trænerne har det været udfordrende at facilitere
forløbet, og flere har brugt en del mere tid på forløbet, end de havde
forventet. Særligt ‘oversættelse’ af manualen, som kun foreligger på dansk –
herunder centrale faglige termer – har været en udfordring for nogle. De
manglende erfaringer med at facilitere og reflektere over faglige
problemstillinger kan blive overvældende, hvis der samtidig er betragtelige
sproglige vanskeligheder. Det er her vigtigt at få forventningsafstemt, så
træneren ved, hvad vedkommende går ind til. Alle trænere er dog vokset
med opgaven, og alle betragter forløbene som en succes.
”Jeg er blevet mere åben og stoler meget mere på mig selv, og jeg skal rose
mig, for jeg har gjort en stor forskel for mig selv og for de andre. Og det er
kun positivt. Og jeg siger tre ord: Wow, wow, wow!”
-MindSpring-træner
Flere trænere giver udtryk for, at det har fungeret godt, at de ikke selv har
boet i samme boligområde som deltagerne – det har både givet en vis
distance og en vis autoritet, ligesom det kan være befordrende for
diskussionerne, at træneren kommer med nogle perspektiver ’udefra’. At
trænerne har samme baggrund som deltagerne og arbejder frivilligt bliver
ligeledes fremhævet som meget positivt.
Udfordringer for enkelte trænere har i de tilfælde betydet, at medtrænerne
har måttet tage et større ansvar, end de havde forventet. I alle forløb har
samarbejdet mellem trænere og medtrænere dog fungeret godt. Enkelte
medtrænere giver udtryk for, at dette kunne styrkes yderligere, hvis der på
det indledende kursus var mere fokus på samspillet mellem træner og
medtræner. Ligeledes understreges behovet for at træne facilitering,
kursusledelse og oplæg i det indledende kursus, hvilket peger på, at det er
fordelagtigt med indledende kursushold af en vis størrelse. Den lille
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holdstørrelse for det indledende kursus for dette forløb gjorde det vanskeligt i
praksis at inkludere dette element af læring.
Trænerne fremhæver det ikke alene som en stor hjælp, at medtrænerne har
taget sig af det praktiske som lokaler og kopier, men også, at det virker trygt
og støttende at have medtræneren til stede under selve møderne.
Om selve medtrænerrollen, giver medtrænerne selv udtryk for, at det har
været en positiv og lærerig oplevelse at deltage i MindSpring-forløb, der også
har givet god mening i relation til deres øvrige arbejde som boligsociale
medarbejdere.
”Vigtigheden af at få skabt rum til at kunne tale om identitet, værdier og
opdragelse. Det kan man ikke i mange fora. Det kan MindSpring – det
skaber rammer for, at det er ok at tale om det.”
-MindSpring-medtræner
Det er overordnet en stor styrke ved MindSpring-forløbene, at det kører på
modersmål. Dette fremhæves af alle – trænere, medtrænere og deltagere.
Det øger ikke alene forståelse og læring, der giver også tryghed, tillid,
inddragelse og engagement.
”Det betød rigtig meget for mine kvinder [at det var på modersmål]. Det var
noget specielt, det var unikt. Det var første gang, at de oplevede det. Og da
de skulle hjem og fortælle det til deres mænd, var der ikke det der
spørgsmål: ’Har du nu forstået det rigtigt, når det foregår på dansk?’ De
forstod jo alt. Og de spurgte også nogle gange ind til, hvordan man sagde
tingene på dansk.”
-MindSpring-træner
Dette understøttes af, at henholdsvis 94 % og 97 % af deltagerne, der har
svaret på CFBUs kvantitative undersøgelse, synes, at det var godt, at kurset
blev ledet af en, der selv havde en anden etnisk baggrund end dansk, og at
det var lettere at deltage i diskussionerne, fordi de var på modersmål.
Det kan dog, som nævnt, være vanskeligt for trænere at oversætte og
formidle specielt nogle fagudtryk præcist, ligesom ’oversættelse’ i det hele
taget er tid- og ressourcekrævende for nogle.
Både trænere og medtrænere foreslår i forlængelse heraf at supplere
manualen med oversatte stikord eller nøglebegreber. Dette ville både kunne
støtte trænernes facilitering og kunne give deltagerne nogle noter, der kunne
fungere som en slags huskeliste.
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Et andet sprogligt aspekt vedrører tolkning knyttet til medtrænerens
deltagelse. Overordnet fungerede tolkningen godt. Tolkning af MindSpringgruppemøder er dog en stor opgave, og det er medtrænernes oplevelse, at
det, afhængig af den enkelte tolk, kan tage lidt tid for tolken at finde sin rolle i
møderne, så vedkommende ikke involverer sig for meget. Ligeledes er det
komplekse ting at oversætte. Og da diskussionerne kan vedrøre personlige
og svære emner, er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan kemien er
mellem tolken og deltagerne.
Ny indsigt og viden
De aktuelle MindSping-forløb gennemført i København har inkluderet
følgende temaer:
1. Børneopdragelse i en ’ny’ kultur
2. Kulturspecifik opdragelse og social kontrol
3. Opdragelse, læring og kommunikation
4. Bekymringer, tillid og straf/belønning
5. Identitet
6. Stress og stresshåndtering
7. Traumer og traumatisering
8. At reagere med følelser.
Temaerne er overordnet relevante og meningsfulde. Særligt temaer om
identitet, opdragelse, kommunikation, belønning/straf og stress fremhæves af
trænere og medtrænere.
Deltagernes tilbagemeldinger giver udtryk for det samme billede. I de
kvalitative interviews fremhæver deltagerne temaerne relateret til kultur,
opdragelse, kommunikation med deres børn (herunder belønning og straf) og
stress som det bedste og mest relevante ved forløbet.
Temaet om traumer er ikke nødvendigvis relevant for alle – i sådanne tilfælde
kan temaet med fordel knyttes til temaet om stress. Trænernes egne
erfaringer har vist sig gode til at åbne for udveksling om traumer, der går tæt
på den enkelte deltager.
Som en af trænerne fortæller om at åbne for diskussionen ved at inddrage
egne erfaringer med traumer:
”De blev ved med at sige: ’Vi stoler på det, du siger, vi kan sagtens følge
det, du fortæller, at det er oprigtigt og ikke opdigtet. Det gør, at vi stoler mere
på dig, og vi har lyst til at fortælle noget mere.’ Så begyndte de også at
fortælle om de traumer, de havde oplevet i deres liv.”
-MindSpring-træner
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61 % af deltagerne, der har svaret på CFBUs kvantitative spørgeskema,
mener, at temaet om traumer var noget, de kunne bruge i deres hverdag.
Hvad angår temaet om stress, er andelen 74 %,
”Det var mest det om bekymringer og den gang om stress, jeg synes var
rigtig god. Fordi man bliver bedre til, hvordan man løser problemer, når man
er stresset.”
-MindSpring-deltager
Det er med disse MindSpring-forløb første gang, at temaet om social kontrol
er inddraget. Erfaringerne hermed er positive.
Deltagerne kendte i udgangspunktet ikke begrebet social kontrol. Nogle
troede således, at det betød kommunens kontrol med familierne – det at
kommunen ”holder øje” med dem.
Til medtrænernes overraskelse har det vist sig uproblematisk at italesætte og
diskutere social kontrol i MindSpring-sammenhæng. Der er særligt to
omstændigheder, der bidrager til dette. For det første skaber MindSpring et
unikt rum, hvor inddragelse, anerkendelse og tillid betyder, at sensitive
emner kan diskuteres. Og for det andet indebærer den rettighedsbaserede
tilgang, hvor FNs Børnekonvention fungerer som rammesætning, at talen om
social kontrol ikke i udgangspunktet er normativ og funderet i en ’os og jer’optik.
Inden for denne ramme genererede temaet således frugtbare diskussioner
og refleksion om særligt ære og religion, hvor deltagerne blev udfordret på
egne forståelser og praksis.
Forslag til nye temaer af relevans for deltagerne inkluderer skilsmisse og
konflikthåndtering.
Både trænere, medtrænere og deltager udtryk for, at deltagerne har tilegnet
sig ny viden. Kvantitative besvarelser underbygger dette.
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Tabel 2

Deltagernes tilegnelse af viden (andel der har svaret ’enig’)

Efter MindSpring ved jeg mere om, hvorfor danske forældre opdrager,
som de gør
Efter MindSpring tænker jeg mere over, hvorfor jeg selv opdrager, som
jeg gør
Efter MindSpring ved jeg mere om, hvordan jeg kan hjælpe mine børn
med at undgå at komme ud i kriminalitet eller dårligt selskab

1

73 %
77 %
84 %

Handlekompetence
Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt og på baggrund af det tilgængelige
materiale at vurdere effekt på sigt i forhold til deltagernes handlekompetence.
Både trænere og medtrænere vurderer dog, at deltagerne taler meget om
MindSpring og de gennemgåede temaer mellem møderne – også i deres
netværk, at deltagerne har taget redskaber til sig vedr. kommunikation,
lytning og belønning/straf i forhold til deres børn, og at de er blevet bedre til
at opsøge råd og vejledning. Således oplever flere af medtrænerne, at nogle
af deltagerne i højere grad opsøger dem efter MindSpring-forløbene.
Denne vurdering underbygges af deltagernes svar på CFBUs kvantitative
spørgeskema. Således giver flertallet udtryk for, at de taler om emnerne med
andre.
Tabel 3

At tale med andre om emnerne (andel der har svaret ’enig’)

Jeg har talt med andre udenfor kurset om de ting jeg har lært om stress
og traumer på MindSpring
Jeg har talt med andre udenfor kurset om de ting jeg har lært om
børneopdragelse på MindSpring

2

81 %
87 %

Endelig tyder tilbagemeldingerne på, at den overordnede målsætning om, at
80 % af deltagerne oplever, at de bliver bedre til at kommunikere med deres
børn, er opfyldt.
Tabel 4

Deltagernes kommunikation med deres børn (andel der har svaret
3
’enig’)

Efter MindSpring taler jeg med mine børn på en ny måde
Efter MindSpring lytter jeg mere på, hvad mine børn tænker og mener
Efter MindSpring har jeg færre konflikter med mine børn.

87 %
93 %
63 %

1

Andre svarmuligheder var ’hverken enig eller uenig’ eller ’uenig’. Resultater er baseret på
35 besvarelser.
2
Andre svarmuligheder var ’hverken enig eller uenig’ eller ’uenig’. Resultater er baseret på
35 besvarelser.
3
Andre svarmuligheder var ’hverken enig eller uenig’ eller ’uenig’. Resultater er baseret på
35 besvarelser.
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87 % af deltagerne giver udtryk for, at de taler med deres børn på en ny
måde efter MindSpring, og 93 % mener, at de lytter mere til børnene.
”Før, hvis min datter kom for sent hjem, så blev jeg bange. Men nu tænker
jeg: ’Men hvad er du bange for? Der sker ikke noget.’ Jeg har talt med
hende i telefon, hun skriver, så jeg skal bare lade være med at blive bange.”
-MindSpring-deltager
Ligeledes giver 59 % af deltagerne udtryk for, at de efter Mindspring i højere
grad end før vil lade deres børn deltage i flere sociale aktiviteter som for
eksempel lejrskole, fritidsaktiviteter, fester på skolen eller fritidsklubben eller
overnatning hos venner.
Opbygning af netværk og tillid blandt deltagerne og oplevelsen af at indgå i et
fællesskab, hvor man kan håndtere og handle på sine udfordringer er også et
vigtigt resultat af MindSpring. Dette peger på, at MindSpring passer godt ind i
det boligsociale felt og de målsætninger, der ofte arbejdes med her.
”Vi er alle sammen blevet venner. Det er rigtig godt.”
-MindSpring-deltager
Ligeledes betyder dette udbytte af forløbene, at deltagerne aktiveres
fremadrettet og får mod på mere udadvendt engagement – det være sig
socialt med et ønske om eksempelvis at blive en del af Bydelsmødrene såvel
som uddannelses- eller beskæftigelsesmæssigt. 87 % af deltagerne giver
udtryk for, at de efter MindSpring har lyst til at starte på en uddannelse eller
være frivillig (for eksempel som Bydelsmor).
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Konklusioner og anbefalinger
MindSpring som metode
 Overordnet er der meget positive erfaringer og tilbagemeldinger
 Anvendelse af modersmål og peer-to-peer skaber et unikt og
inddragende rum for erfaringsudveksling, tillid og læring i forhold til
potentielt vanskelige emner
 Fokus på refleksion og dialog frem for undervisning/belæring fremhæves
af trænere og medtrænere som effektivt
 Frivilligaspektet vurderes positivt – deltagerne påskønner trænernes
indsats og betragter dem som rollemodeller
 Det giver god mening at anvende metoden i boligsocialt arbejde
 Metoden bidrager til bedre kommunikation mellem forældre og unge
 Metoden er velegnet til at diskutere emner og skabe refleksion relateret til
social kontrol.
Målopfyldelse vedr. MindSpring København
 MindSpring-forløbene i København har nået målsætningen om, at ca. 50
forældre gennemfører et gruppeforløb, og har knap nået målsætningen
om, at seks trænere skulle uddannes og seks medtrænere involveres
 Målsætningen om, at 80 % af deltagerne oplever, at de bliver bedre til at
kommunikere med deres børn, er mere end opfyldt.
Processen
 Det har været udfordrende at facilitere forløbet – at strukturere det og
fremføre temaerne – for nogle af trænerne. Flere har brugt en del mere
tid på forløbet, end de havde forventet. ‘Oversættelse’ af manual, som
kun foreligger på dansk, har været en udfordring for nogle. Alle trænere
er dog vokset med opgaven, og alle betragter forløbene som en succes.
 Samarbejdet mellem trænere og medtrænere har forløbet godt.
 Der har været et stabilt og godt fremmøde, og der er interesse blandt
deltagere og i deres netværk for flere forløb. Dette gælder også for
medtrænere og de fleste trænere.
 Nye netværk er dannet – mellem deltagerne såvel som mellem trænere
og medtrænere.
 Det kan fungere godt, at trænere kommer med perspektiver ‘udefra’ –
dvs. ikke fra samme boligområde.
 Oversættelse af centrale termer til trænere og deltagere kan lette
processen sikre præcis oversættelse.
 Forventningsafstemning, facilitering og fokus på samarbejde mellem
træner og medtræner bør fremhæves på det indledende kursus. Det
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indledende kursus bør være af en vis størrelse deltagermæssigt for at
skabe forudsætninger for at øve facilitering.
Temaerne
 Manualens temaer er overordnet relevante og meningsfulde. Særligt
temaer om identitet, opdragelse, kommunikation, belønning/straf og
stress fremhæves af trænere og medtrænere.
 Temaet om traumer er ikke nødvendigvis relevant for alle – i sådanne
tilfælde kan temaet med fordel knyttes til temaet om stress. Trænernes
egne erfaringer har vist sig gode til at åbne for udveksling om traumer,
der går tæt på den enkelte deltager.
 Forslag til nye temaer inkluderer skilsmisse og konflikthåndtering.
Social kontrol
 MindSpring viser sig at etablere et rum, hvor social kontrol kan diskuteres
 Det har vist sig uproblematisk at tale om emner relateret til social kontrol,
hvilket har overrasket medtrænerne
 Det har fungeret godt med FNs Børnekonvention som rammesætning,
dvs. en rettighedsbaseret tilgang
 Temaet genererede frugtbare diskussioner og refleksion om særligt ære
og religion
 Deltagerne blev udfordret på egne forståelser og praksis
 Flere af deltagerne kendte ikke begrebet – nogle troede, at det betød
kommunens kontrol med familierne.
Effekt og handlekompetence
 Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere effekt, men trænere
og medtrænere vurderer, at:
o Deltagerne taler meget om MindSpring og temaerne mellem
møderne – også i deres netværk
o Deltagerne er blevet bedre til at opsøge råd og vejledning
o Deltagerne har taget redskaber til sig vedr. kommunikation, lytning
og belønning/straf i forhold til deres børn.
 Deltagerne giver udtryk for, at de taler med andre om de gennemgåede
temaer, er blevet bedre til at kommunikere med deres børn samt mere
refleksive omkring egen praksis og måder at opdrage på.
 Deltagerne opbygger netværk og lyst til at engagere sig fremadrettet i
frivilligt arbejde eller uddannelse.
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