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INDLEDNING
Med støtte fra Trygfonden har Frivilligcenter Aarhus i perioden 2018-2021 gennemført et metodeudviklingsprojekt omkring inddragelse af udsatte unge i frivillighed. Formålet med projektet har været at blive klogere
på metoder til, hvordan man rekrutterer, motiverer og fastholder de unge, der ifølge statistikkerne er underrepræsenterede i det frivillige foreningsliv og beboerdemokratiet.
I projektet er der blevet samarbejdet med de tre boligorganisationer AL2bolig, Alboa og Aarhus Omegn, der
alle har almennyttige boligafdelinger rundt omkring i Aarhus. Projektets primære aktivitet har været at afholde workshop-forløb for og med målgruppen, hvor vi, med afsæt i SKUB-metoden af Anne Kirketerp, har
forsøgt at klæde de unge på til at igangsætte og udføre deres egne projekter og skabe positiv forandring for
dem selv og deres lokalområde.
Følgende er en opsamling af den viden og de erfaringer, som projektet har givet, i forhold til at arbejde
med udsatte unge og frivillighed. Rapportens målgruppe er alle, der har en interesse i at blive klogere på,
hvordan man inddrager flere udsatte unge i foreningsliv, beboerdemokrati og lokalområde. Det kan være
foreninger, boligsociale medarbejdere og helhedsplaner, kommunale aktører og andre fagpersoner.
Vi serverer ikke en færdig opskrift eller løsning, men vil gerne dele de erfaringer vi har gjort os - både de gode
og mindre gode – så andre forhåbentlig kan drage nytte af og bygge videre på dem. Og måske endda undgå
nogle af de faldgruber vi selv er faldet i. Med dette håber vi også at kunne skabe mere opmærksomhed
omkring en målgruppe, der har en masse at bidrage med, og som vi har et ønske om bliver inddraget mere.
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Vi har valgt at fokusere på følgende emner:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Organisering
Rekruttering
Motivation og barrierer
Målgruppe
Indhold i forløbene
Forankring

Hvis man har uddybende spørgsmål eller kommentarer til indholdet, eller bare gerne vil høre mere, er man
altid velkommen til at kontakte os på post@frivilligecenteraarhus.dk
God læselyst.

ORGANISERING
Et godt sted at starte, hvis man gerne vil arbejde med at engagere udsatte unge i lokalområdet, beboerdemokrati etc., er at udpege nogle relevante samarbejdspartnere/ressourcepersoner. Vores erfaring er, at en
af de mest effektive måder at rekruttere unge på, er ved hjælp af gode relationer. Hvis man kommer udefra,
eller af andre årsager ikke selv har god kontakt til de unge, man gerne vil engagere, er det derfor en rigtig
god idé at finde de personer, der har en god relation til de unge.
En metode kan være at nedsætte en lokal arbejdsgruppe, i det område man gerne vil rekruttere unge fra.
Det kan være meget forskelligt fra område til område, hvilke voksne der har de gode unge-relationer. Det
kan eksempelvis være på tværs af kommune, civilsamfund og boligorganisationer:
•
•
•
•
•

Boligsociale medarbejdere
Klubmedarbejdere
Repræsentanter fra lokale foreninger
Gadeplansmedarbejdere
Varmemestre/ejendomsfunktionærer

Man kan med stor fordel undersøge og sætte sig ind i, hvilke eksisterende tilbud der er i det pågældende
område – både boligsociale og kommunale indsatser, hvilke klubber/skoler, (lokale) foreninger, kulturhuse
og andre samlingssteder. Her vil man ofte kunne finde minimum én, der har en god relation til de unge og/eller kan hjælpe med at pege på, hvor de er, og desuden finde andre relevante tilbud/personer, man måske vil
kunne få god gavn af at kende.
Vores oplevelse er, at det sjældent er den lokale afdelingsbestyrelse, der har den bedste kontakt til de unge.
Det kan dog stadig være meningsfuldt at inddrage dem i en arbejdsgruppe, da de dels ofte også vil være
interesserede i at engagere/rekruttere de lokale unge og lære dem bedre at kende, og dels kan være rigtig
gode at holde orienterede og kunne trække på senere i forløbet, da de ofte råder over en del ressourcer
(herunder økonomiske). De har også ofte en masse brugbar viden om området, tomme lokaler, planer for
området, kommende arrangementer, budgetter etc.
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I nogle tilfælde kan der også være nogle forældre, der måske selv er engagerede i det lokale arbejde, hvis
børn kan være lettere og mere lige for at rekruttere, og som kan fungere som ambassadører i forhold til at
få flere unge med (mere om ung-til-ung rekruttering i det følgende afsnit). Den/de unge ambassadører kan
med fordel også indgå i arbejdsgruppen.
Afhængigt af omfanget af og formålet med det projekt man arbejder med, og gerne vil inddrage unge i, kan
det være forskelligt, hvor omfattende arbejdet med den lokale arbejdsgruppe skal være. For nogle vil det
give mening at samle en stor arbejdsgruppe, der jævnligt holder møder. For andre vil det være mere meningsfuldt at have identificeret nogle relevante ressourcepersoner, og så trække på disse i forskelligt omfang
og forskellige dele af processen – måske med én gennemgående kontaktperson, der har kendskab til og kan
trække på de øvrige efter behov.
Arbejdsgruppen er først og fremmest relevant og brugbar i forhold til at komme i kontakt med og rekruttere
de lokale unge. Men de kan også være en lige så vigtig ressource at kunne trække på undervejs i forløbet, og
ikke mindst i forhold til at understøtte de unge undervejs og med henblik på forankring af projekter/indsatser. Især hvis man – som vi – kommer ”udefra” og på et tidspunkt forsvinder igen, giver det rigtig god mening
at inddrage nogle af de mennesker, der fortsat er i området bagefter.
I vores projekt var de lokale samarbejdspartnere altafgørende særligt i forhold til rekruttering, men også
fastholdelse og sidenhen forankring. Det er en investering i tid for dem både at rekruttere og at understøtte
de unge efterfølgende. Derfor er det vigtigt i planlægningen og overvejelserne omkring nye indsatser at have
for øje, at det tager tid at have de bedste betingelser for at komme i mål. Det er derfor en god idé at have en
forventningsafstemning tidligt i processen med arbejdsgrupper eller ressourcepersoner.
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Organiseringen bestod i vores projekt også af en styregruppe med repræsentanter fra Frivilligcentret, kommune og boligforeninger. Styregruppen har haft en vigtig rolle i forhold til særligt metodeudviklingen og kvalificeringen af den løbende justering af forløbene. Desuden har styregruppen været brugbar, fordi vi på tværs
af sektorer har kunnet trække på hinandens netværk og kompetencer. Helt lavpraktisk var det også styregruppen, der pegede på relevante områder at starte forløb, samt relevante lokale samarbejdspartnere. Hvis
ikke man ønsker en styregruppe, kan det i lignende projekter være en god idé at tage fat i boligforeninger og
bede dem hjælpe med at udpege relevante områder at starte projekter i.

REKRUTTERING
Et af de helt store spørgsmål er selvfølgelig: Hvordan får vi fat i de unge?
Det letteste ville naturligvis være, hvis der var ét svar på dette. Men det er nok desværre ikke tilfældet. En af
de første ting man må gøre sig klart er, at ”unge” og ”udsatte unge” er lige så heterogene målgrupper som
alle mulige andre grupper. Så selvom der er nogle fællesnævnere der knytter gruppen sammen – eksempelvis
aldersgruppen – så er der lige så mange forskelligheder. Og der er også stor forskel på at være en ung på 15
år og en ung på 25 år.
Dette er måske den vigtigste pointe, og den er derfor også omdrejningspunktet for teksten ”Guide: Hvordan
man tiltrækker, motiverer og fastholder unge frivillige” (2020)1, som også er udarbejdet på baggrund af erfaringer fra vores projekt. Vi kan derfor anbefale også at læse guiden, i tillæg til denne rapport.
Noget af det der kan fremhæves som et generelt fællestræk blandt unge er deres livsforhold og hverdag, der
ofte adskiller sig fra andre målgrupper. De fleste unge går i skole eller studerer, og har derudover ofte mange
andre ting der skal passes ved siden af (lektier, fritids-/studiejob, venner, kæreste, fritidsaktiviteter mv.). Den
tid de har til overs til frivilligt arbejde kan derfor være mere begrænset – især i visse perioder, som eksempelvis ved eksamen.
Derudover er der i unges liv ofte mange overgange, for eksempel mellem uddannelser, der bl.a. kan indebære
flytning. Der betyder derfor også, at det kan være sværere for unge at forpligte sig til længerevarende frivilligt
arbejde, med ansvarsposter og faste mødetider. I stedet ser vi blandt de unge flere end i de øvrige aldersgrupper, der gerne vil arbejde frivilligt ad hoc (også kaldet episodiske frivillige eller event-frivillige). Det episodiske frivillige engagement med tidsafgrænsede og konkrete opgaver passer nemlig ofte bedre til de unges
livsforhold.
Noget andet der adskiller unge fra andre aldersgrupper, er deres motivation for at blive frivillige. Vi kommer
også nærmere ind på motivation og barrierer senere, men helt indledningsvist kan det nævnes, at undersøgelser viser – ikke overraskende - at kompetencer, læring, personlig udvikling og CV er vigtigere for unge
frivillige end andre aldersgrupper. Dette går i tråd med, at mange unge har fokus på og gerne vil bruge deres
tid på noget, der peger frem i tiden, og har et klart formål. Fremtiden er nemlig et stort fokuspunkt, både for
de unge selv men også fra deres omgivelser (forældre, lærere etc.), og der er en forventning til, at de valg
der træffes ofte har et formål i forhold til eksempelvis fremtidig uddannelse eller jobmuligheder.

1

Guiden kan rekvireres ved at kontakte Frivilligcenter Aarhus
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Dog er den højeste motivationsfaktor
blandt unge, for at engagere sig frivilligt,
den samme som blandt de øvrige aldersgrupper; nemlig at hjælpe andre og gøre en
forskel. Derudover scorer det at indgå i et
fællesskab med andre også højt som motivation over hele linjen.

”Det har været sjovt at få lov til at
bestemme for en gangs skyld. Vi er
på en måde voksne. Jeg har været
med til at skabe noget sammen
med andre på min alder.”
Deltager fra forløb i Aarhus V

Når vi kigger særligt på udsatte unge, er
det også vigtigt at tage højde for, at mange
inden for denne målgruppe ofte ikke har det samme kendskab til begreber som frivillighed og aktivt medborgerskab. Det er ikke noget der naturligt har indgået i deres opvækst, og de skal derfor i højere grad præsenteres for hvilke tilbud og muligheder der findes, samt hvordan man overhovedet kommer i gang.

METODER TIL REKRUTTERING
Før man beslutter, hvilke metoder man benytter til rekruttering af unge i området, kan man med fordel overveje:
•
•
•
•

Hvad er det for en gruppe unge, vi gerne vil have fat i?
Hvem har i forvejen kontakt til dem (jf. forrige kapitel)?
Hvilke rekrutteringskanaler er tilgængelige i området?
Hvad er vores ressourcer (økonomiske og menneskelige)?

Hvilken gruppe af unge man gerne vil have fat i, har selvfølgelig indflydelse på, hvor og hvordan man får fat i
dem. Er det eksempelvis de unge, der kommer i den lokale klub, man gerne vil inddrage? Og er det de 15årige eller de 25-årige? I rekrutteringsarbejdet kan det ofte være en fordel at have en mere afgrænset målgruppe, frem for at skyde med spredehagl, for forsøger man at ramme alle, rammer man ingen. Når man har
gjort sig klart, hvilken gruppe unge man stiler efter, vil det også være lettere at kunne pege på, hvilke personer der i forvejen har kontakt til denne målgruppe. Hvis man gerne vil ramme de unge, der kommer i klubben,
kan det måske være en klubmedarbejder. Er det de unge der allerede er engageret i lokalområdet kan det
måske være den boligsociale medarbejder. Vil man gerne have fat i unge, der hænger ud rundt om i boligområdet, er det måske en gadeplansmedarbejder. Den mest udfordrende gruppe er nok de unge, som er
meget isoleret derhjemme. Der kan det være, det er forældrene eller søskende man skal have fat i – eller
også skal man have noget materiale, der appellerer direkte til den unge selv.
I forskellige områder har man ofte forskellige kommunikationskanaler, som man plejer at bruge. Nogle har
facebookgrupper, andre har beboerblade. Generelt er vores erfaring, at det er meget begrænset, hvor mange
unge man fanger gennem både facebookgrupper, beboerblade og opslag i opgangene – især når man kigger
på hvor meget tid og energi, man lægger i dette. Det kan selvfølgelig stadig være en god idé at bruge facebookgrupper og beboerblade til at informere øvrige beboere om, at der sker noget nyt i området og på den
måde skabe lidt opmærksomhed omkring projektet. Men det er normalt ikke den ideelle rekrutteringskanal
til at finde unge.
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En anden mulighed er at bruge dør-til-dør metoden eller stille sig op et sted i området og uddele eksempelvis
flyers og kage. Det kan i nogle tilfælde godt give resultat, fordi man her får den mere direkte kontakt, hvor
man også får bedre mulighed for at forklare og svare på spørgsmål. Igen skal man dog overveje, at det også
kan være et meget tidskrævende arbejde i forhold til resultatet. Men hvis man også er interesseret i at få
skabt en relation til de unge – også selvom man ikke nødvendigvis lykkes med at få dem rekrutteret til det
pågældende projekt – så kan dør-til-dør metoden eller kageboden være en udmærket start til at komme i
snak med og få sat ansigter på nogle unge.
Den metode, som vi har oplevet, har givet klart bedst resultat, er den direkte relation og opfordring til at
deltage. Det kan enten være relationen mellem en voksen/fagperson og den/de unge, eller ung-til-ung relationer. I begge tilfælde gælder det om at udse sig nogle ambassadører, nogle som de andre unge ser op til,
og som kan trække flere med.

En af de metoder, vi har afprøvet med gode resultater, er at finde et par unge ambassadører – det kan være
nogen der selv har vist interesse for projektet (eller i vores tilfælde: selv kommer med idéer til projekter),
eller nogen som er blevet prikket af en fra arbejdsgruppen – og herefter klæde dem på til at få flere med. Det
kan være gennem et mere uforpligtende møde, hvor man kan forventningsafstemme og svare på de spørgsmål de måtte have til projektet. Allerede her er det også vigtigt at være meget lydhøre over for deres egne
idéer, ønsker og inputs, så de kommer til at føle et vist ejerskab for projektet, og har lyst til at få andre med.
Man går jo ikke ud og ”sælger” et projekt til ens venner, som man ikke selv kan stå inde for!
Hvis man har lidt flere mulige ambassadører, for eksempel en gruppe mere ressourcestærke unge, kan man
også invitere til et større infomøde, stadig med fokus på det uforpligtende i at komme og høre mere om
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projektet. Når der først er blevet afholdt noget, som nogle har været med til, vil rygtet også sprede sig lettere
om, at der er noget i gang i området.

FASTHOLDELSE AF DELTAGERE
En anden udfordring er, hvordan man så holder fast i de unge, som man har fået rekrutteret. Igen er det
vigtigt at have for øje, hvilke omstændigheder der gør sig gældende for denne målgruppe, og at forventningerne bør tilpasses hertil. Eksempelvis har mange unge både skole og fritidsarbejde der skal passes, og det
er ikke nødvendigvis de samme tider hver uge. Så vil man arbejde med at inddrage unge kan det være en god
idé at lave plads til, at man ikke nødvendigvis skal kunne komme hver tirsdag for at være med, men at det er
okay, at man nogle gange ikke kan om tirsdagen. Til gengæld er unge ofte mere fleksible i forhold til tidspunkter, og man kan lettere finde en anden dag i stedet. Det samme gør sig gældende i forhold til at tage
hensyn til spidsbelastningsperioder som eksempelvis eksamenstiden.
For at fastholde en hvilken som helst målgruppe i et frivilligt engagement, må man også lytte til deltagernes
motivation. Vi vil komme nærmere ind på dette i næste afsnit, men igen er det vigtigt at fremhæve, at alle er
forskellige, og det derfor er vigtigt at have øje for den enkeltes ønsker og motivation for at deltage. Det er
selvfølgelig ikke sikkert, at ønskerne altid kan imødekommes, men ved at være lydhør og vise, at man faktisk
har set, hørt og anerkendt den unges ønske, kan man ofte komme langt og måske mødes på halvvejen. Forventningsafstemning er også her et nøgleord, for hvis de unge oplever at deltage i noget, som ikke var det de
var blevet stillet i udsigt, falder de hurtigt fra igen.
Også relationen har stor betydning i fastholdelsen af unge. Man skal ikke underkende værdien af at bruge
tid på at få skabt nogle gode relationer mellem de unge og få rystet gruppen sammen, for i sidste ende er
det i høj grad det sociale og følelsen af forpligtelse overfor hinanden, der gør at man fortsætter med at
komme. Vores erfaring er, at det har været klart lettest at fastholde deltagere der på forhånd kendte hinanden/de andre, for der skulle de jo stå til ansvar over for vennerne bagefter, hvis de ikke dukkede op. Men det
kan også lade sig gøre at skabe nye relationer og sammenhold mellem deltagere, der ikke på forhånd kender
hinanden.
Relationen til de voksne i projektet/indsatsen kan også være med til at fastholde de unge. Hvis den voksne
har en god relation til de unge, vil den unge ofte gerne gøre lidt ekstra for at gøre et godt indtryk, eller for
ikke at skuffe den voksne. Der kan også være en ”noget for noget” tanke på spil i, at den unge ved at den
voksne eksempelvis vil stå til rådighed og hjælpe med andre ting – for eksempel lektier eller ansøgning til et
fritidsjob – mod en forventning om, at den unge så deltager i det her projekt. På sigt skal den unge selvfølgelig
også selv kunne se værdien i at deltage, det skal helst ikke kun være noget man gør for at gøre den boligsociale medarbejder glad! Man skal heller ikke underkende, hvor vigtig relationen til den, der afholder workshops, kan være. Det kan give bedre udbytte af forløbet, hvis man har brugt tid på relationsarbejde på denne
front også. Når man bruger tid på at lære de unge at kende, bliver det også lettere at sparre med dem om
deres idéer, fordi man bedre kan sætte sig i deres sted og forstår dem og deres interesser.
For nogle grupper af unge – særligt de yngste – kan det have gavnlig effekt at involvere forældrene. At tage
kontakt og fortælle dem om projektet og hvad deres børn får ud af at deltage (fx styrkede kompetencer og
noget til CV’et). Hvis de bliver overbevist kan de være med til at motivere deres børn til at deltage og at blive
i projektet.
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MOTIVATION OG BARRIERER
I vores projekt har vi forsøgt at indsamle viden blandt deltagerne om, dels hvad der
motiverer dem og dels hvad der kan afholde dem fra at deltage i eksempelvis beboerdemokratiet eller det frivillige foreningsliv. Det har været en rigtig god
øvelse både for os selv og de unge, at få sat
ord på, og det kan varmt anbefales at tage
den snak med de unge, hvis det falder naturligt i det arbejde, hvor man vil engagere
de unge.

”Vi ved, at der er flere andre, der
hænger ud på gaderne, og dem vil
vi gerne invitere med ind i vores
fællesskab.”
Amin, medstifter af Klub 8230

Igen er det svært at generalisere på tværs af unge, da forskellige elementer kan ”trigge” forskellige typer af
unge. Vi vil dog alligevel komme med et par bud på generelle motivationsfaktorer og barrierer for denne
målgruppe.

BARRIERER
Noget der ofte kan skræmme de unge væk, er hvis tingene bliver for ”skole-agtige”. De unge bruger i forvejen
ofte mange timer på skolen, og det er ikke nødvendigvis noget de ønsker at bruge deres sparsomme fritid
på også. Hvordan man undgår, at det bliver for ”skole-agtigt”, kan være lidt sværere at sætte en finger på,
og det kan også variere meget fra gruppe til gruppe hvad opfattelsen af skole er. Generelt bør man have
fokus på, at rammerne er lidt mere uformelle. For eksempel de fysiske rammer, hvor man kan undgå at sidde
omkring et bord med en tavle oppe foran, men måske i stedet sidde i nogle blødere møbler, udenfor, eller i
et mere inspirerende lokale. Det kan også være at der ikke skal være et fast mødetidspunkt, og at der skal
være mere plads til sjov og ballade, frem for at følge et fastlagt skema. Det er også vigtigt at huske at holde
nogle pauser, hvor der er tid og plads til andre ting. Det kan fx være at man laver mad og/eller spiser sammen.
En anden ting der også kan være en barriere for nogle unge, er det skriftlige. Dvs. hvis der stilles krav til eller
forventes, at de kan sidde og skrive en masse på egen hånd. For nogle unge er det skriftlige (danske) måske
ikke deres stærkeste side, men de kan have meget at byde ind med i en mundtlig samtale/debat. Man kan
derfor med fordel tænke nogle mundtlige alternativer ind, som man kan have i baghånden, hvis man ikke
kender målgruppen på forhånd. Dette hænger også sammen med, at det for nogle af de unge kan være en
barriere, at de er bange for at udstille sig selv eller gøre sig selv til grin foran andre. Det er derfor vigtigt at få
skabt et rum for de unge, hvor de føler sig trygge og selvsikre, og ikke er bange for at stille spørgsmål.
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En barriere vi også har oplevet hos mange unge er, hvis ting går for langsomt. Der er et behov for at se, at
tingene udvikler sig, og det man gør ”rykker noget”. Det er også en af de største barrierer vi ser i forhold til
de unge og beboerdemokratiet. Mange af dem føler, at de møder en mur af bureaukrati lige så snart noget
skal omkring en afdelingsbestyrelse eller beboerforeningen. Hvis de unge eksempelvis har arbejdet på en idé
som først skal godkendes af nogle andre, skal der ikke mange bump på vejen til, at de opgiver og ikke synes
det er dét værd. Det kan for eksempel være, hvis forslaget først kan tages op på næste beboermøde om et
halvt år, hvis der skal stilles et skriftligt forslag til en bestyrelse man ikke kender, eller hvis der ikke umiddelbart er opbakning i første omgang. Men det kan også bare være, hvis arbejdet med en idé bliver for omstændigt og unødvendigt kompliceret. Her er det igen vigtigt at huske på de vilkår de unge lever under, hvor meget
kan ændre sig bare inden for det næste halve eller hele år. Og hvis man eksempelvis i foråret gerne vil arrangere et event i ens boligområde, men ikke ved om man er flyttet efter sommerferien, så giver det ikke mening
at skulle vente et halvt år på godkendelse, eller at blive valgt til at stå i spidsen for et eventudvalg med en
forventning om en årligt tilbagevendende begivenhed.
Vi har også oplevet, at mange unge kan blive hægtet af, hvis projekt, formål etc. bliver for ukonkret. Hvis
man gerne vil have unge til eksempelvis at arbejde med egne idéer eller projekter, kan det være en god
idé stadig at have nogle rammer og også gerne nogle eksempler på, hvad der kan lade sig gøre. Igen handler
det meget om at forventningsafstemme og ikke spilde sin tid. Og vores oplevelse er, at de unge stadig godt
kan komme på en masse nye og gode idéer, selvom man sætter nogle rammer op.
Det kan være en svær balance at facilitere, at tingene dels skal gå hurtigt, men at det samtidig er vigtigt at de
unge bliver inddraget og selv løfter opgaven, frem for at det er de voksne der laver det hele for dem – det vil
vi også vende tilbage til senere. Men når vi har spurgt ind til succeshistorier hos de unge, noget de føler de
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er lykkedes godt med og er stolte af, så peger de ofte på nogle episoder/opgaver som de i første omgang har
syntes var svært, men som de alligevel er lykkedes med – og ofte er lykkedes med alene.

MOTIVATION
Som tidligere nævnt, er den generelle største motivationsfaktor til at engagere sig frivilligt, at hjælpe andre
og gøre en forskel. Dette gør sig også gældende for de unge. Vi har oplevet, at de unge i vores projekt har et
rigtig stort fokus på andre, når de kommer med deres idéer til projekter. Ofte har de gjort sig nogle rigtig
gode tanker om, hvorfor netop deres idé er til gavn for eksempelvis andre beboere eller andre unge, og
idéerne opstår ofte ud fra et behov og en efterspørgsel de også har oplevet blandt andre, og ikke bare egne
behov. Det betyder derfor også, at for at imødekomme denne motivation er det vigtigt at de kan se og mærke,
at det de gør rent faktisk gør en positiv forskel for andre.
Generelt oplever vi, at det der motiverer de unge er, at de føler de får indflydelse, at de kan få lov at sætte
deres eget præg og at effekten af handlingen er synlig og positiv. Hos de unge er det oftere aktiviteten/handlingen der er i fokus, frem for at være medlem af en bestemt forening eller et bestemt fællesskab.
De unge vil gerne have konkrete projekter og handlinger – noget der rykker – og det kan være demotiverende
for dem, hvis de ikke oplever at der sker udvikling eller fremskridt i projektet. Events og korterevarende aktiviteter passer godt sammen med de unges livsforhold, og i mange tilfælde også bedre end eksempelvis at
oprette foreninger.
En erfaring vi har gjort os er også, at det er vigtigt at tilpasse niveauet og sværhedsgraden til målgruppen. En
tommelfingerregel er, at jo yngre deltagerne er, desto mere konkret og ”simpelt” skal indholdet være. Det
gælder dog ikke kun i forhold til målgruppen, men også i forhold til projektet/idéerne; kommer man med en
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forholdsvis simpel og lige-ud-af-landevejen idé, skal man passe på ikke at gøre det hele for komplekst og
langtrukkent. Kort sagt skal der være sammenhæng mellem kompleksitet, niveau og tidsforbruget. Der skal
dog stadig være elementer, der også giver motivation på den længere bane – for eksempel i form af ny viden/nye redskaber, et diplom for deltagelse (der kan bruges på CV’et) etc. – selvom det måske ikke er det,
der er det fedeste her og nu.

MÅLGRUPPE
I vores projekt har vi arbejdet med målgruppen
”unge mellem 15 og 25 år bosat i udsatte boligDeltagere i Ungeprojektet
områder, med særligt fokus på ressourcesvage
unge”. Vores fokus har været på unge i den så• 90 unge deltagere
kaldte 'mellemgruppe' – det vil sige ikke de mest
• 59 % var gengangere
belastede og eksempelvis kriminalitetstruede
• 75,6 % unge mænd
unge, hvor en anden indsats er påkrævet – men i
• Gennemsnitsalder: 18 år
stedet unge der på anden måde er udsatte qua
eksempelvis deres baggrund eller bopæl. Vi har
især haft fokus på udsatte boligområder med boligsociale indsatser, dog i mindre grad boligområder med
helhedsplaner, hvor der i forvejen findes mange projekter. Målgruppen har dog ikke været eksklusiv, og
selvom forløbene har været fysisk forankrede i udsatte boligområder, findes der også mange unge i disse
områder, der har eller er i gang med en længerevarende uddannelse og er ressourcestærke. Vi har derfor
nogle steder haft nogle meget blandede grupper af unge, mens vi andre steder i højere grad har ramt en
gruppe af unge (der ofte kender hinanden i forvejen), der i højere grad kan betegnes som ”udsatte” eller
mindre ressourcestærke.
Som nævnt tidligere er der stor forskel på at være 15 og 25 år, og selvom projektet har spændt over hele
målgruppen, er vores erfaring, at i de enkelte forløb/projekter kan det være en stor fordel med et mere
snævert aldersspænd. Det er simpelthen svært at ramme et passende niveau, hvis det skal spænde fra 15-25
år. Vi har derfor haft gode erfaringer med enten at fokusere på målgruppen ca. 15-17 år (svarende til afgangselever i folkeskolen), ca. 17-21 år (svarende til ungdomsuddannelse eller sabbatår), eller ca. 21-25 år (svarende til videregående uddannelse). Selvfølgelig med visse undtagelser og overlap. Vores oplevelse er, at så
længe alderen er nogenlunde ens, så er det mindre afgørende, om man er i gang med gymnasiet eller arbejder/har sabbatår.
Når vi har arbejdet med unge i lokalområderne, har vi mødt to forskellige grupper af unge; der er dels dem,
der er flyttet til, primært efter de er flyttet hjemmefra for at studere (typisk i studieboliger), og så er der de
unge, der har boet i området i hele (eller en stor del af) deres liv. Sidstnævnte gruppe har været den mest
interessante for os, men er måske samtidig den mest udfordrende gruppe. Vi oplever, at de unge der er
opvokset i området ofte har en del venner i området og måske er en del af en gruppe af unge, der har godt
kendskab til områdets skole og klubber mv., og måske også til den boligsociale medarbejder, men ofte kender
de utroligt lidt til eksempelvis forenings- og bestyrelsesarbejdet i lokalområdet. Det er de simpelthen ikke
blevet introduceret for, og det er ikke en del af de kredse, de kommer i. Det betyder, at man skal tænke
meget over formidlingen, da begreber som ”foreningsarbejde”, ”frivilligt arbejde” og ”bestyrelse” ikke nødvendigvis er velkendte – eller opfattes på samme måde som hos andre. Til gengæld kan disse unge, der ikke
Side 11 af 22

tidligere har været vant til at engagere sig frivilligt i lokalområdet, opleve en stor stolthed i at have været
med til at engagere sig og starte noget op, som andre kan få glæde af. Vores oplevelse er, at de unge, som
ikke tidligere har engageret sig eller kender til at lave projekter, og som har deltaget i forløb fra start til
slut, er dem, der har fået størst personligt udbytte af forløbene. I vores projekt er vi også flere gange stødt
på eksempler på, at det er unge ”udefra” der rekrutteres til frivillige aktiviteter og foreningstilbud i et lokalområde, som eksempelvis lektiecaféer og klubber. Men nogle er også lykkedes med at starte op på denne
måde, og så hen ad vejen få engageret de lokale unge, som i første omgang har benyttet sig af tilbuddene, til
selv at blive frivillige og ansvarspersoner for aktiviteten – det synes vi selv har været en inspirerende metode
til at engagere unge.

I forløbene med de unge har vi både prøvet at arbejde med allerede etablerede grupper – dvs. unge der i
forvejen kender hinanden – og med unge hvor nogle/alle ikke kender hinanden. Måske ikke overraskende er
det mest udfordrende nok at arbejde med en gruppe hvor flere eller størstedelen kender hinanden, og nogle
få deltagere ikke er en del af gruppen. Ellers kan der både være fordele og ulemper ved at arbejde med hhv.
etablerede grupper og nye grupper, og man kan jo overveje disse før man beslutter sig for hvilken af de to
man gerne vil sigte efter:
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I en etableret gruppe er det ikke nødvendigt at bruge så meget tid og energi på at lære hinanden at kende
og skabe et godt sammenhold i gruppen. Her kan man primært fokusere på forholdet mellem en selv og
deltagerne. Omvendt er der også en masse eksisterende gruppedynamikker og interne magtforhold, indforstået viden etc., som følger med i en etableret gruppe. Hvis man arbejder sammen med ressourcepersoner,
der kender gruppen på forhånd, kan man måske være heldig at de er lidt mere inde i disse ting, og evt. bruge
deres viden – eller måske inddrage dem i at hjælpe med at understøtte faciliteringen af gruppen. Gruppedynamikker og magtforhold er heller ikke nødvendigvis udelukkende negativt, men kan også bruges positivt –
eksempelvis som tidligere nævnt ved at bruge de mest indflydelsesrige i gruppen, dem de andre ser op til,
som ambassadører/rollemodeller. Ofte er fastholdelsen også en del lettere i en etableret gruppe. I en etableret gruppe er deltagerne også ofte bedre til at holde hinanden op på arbejdet, opgaver og aftaler undervejs
i forløbet.
I en ny gruppe, hvor deltagerne ikke på forhånd kender hinanden, skal relationerne og
sammenholdet have noget mere opmærksomhed. Til gengæld er det en stor bonus, at
de unge møder nye mennesker og får nyt netværk – måske endda nye venner – gennem
deres deltagelse. Det vil for mange være en
stor motivation for at fortsætte, og kan også i
sig selv være en succesoplevelse for de unge.
Det vil også ofte være nemmere for en ny
gruppe at invitere flere nye ind i fællesskabet.
For en etableret gruppe kan det modsat være
en af de største udfordringer, at få udefrakommende med. Vi har set eksempler på
etablerede grupper, der gerne ville starte en
klub for andre unge i området, men som
havde store udfordringer med, dels hvordan
man kommer i kontakt med andre unge uden
for gruppen, og dels hvordan man får dem til
at føle sig velkomne i et allerede etableret
fællesskab.
Helt grundlæggende er det altså utrolig vigtigt, at projektet tilpasses målgruppen. Det
gælder både hvilken aldersgruppe og hvilken ”type” unge der er tale om. Projektet bør både tilpasses i forhold til metoder/tilgang, sværhedsgrad, fokus og målsætninger.
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INDHOLD – WORKSHOPS OG RAMMER FOR FORLØB
Den primære aktivitet i vores projekt omkring inddragelse af unge, har været workshop-forløb. Forløbene
har typisk strakt sig over 6-8 gange, afhængigt af rammerne. Formålet med workshop-forløbene har været
dels at blive klogere på, hvad der motiverer (og omvendt skaber barrierer for) de unge, og dels at understøtte
dem i at skabe og udvikle egne idéer og projekter. Vores udgangspunkt for forløbene var, at de skulle være
indrettet efter tre overordnede spor, som de unges aktiviteter kunne tilrettelægges efter. Disse var: Demokratisk deltagelse, lokale udviklingsprojekter og foreningsliv. Det blev dog hurtigt klart, at det ikke var meningsfuldt for de unge, hvorfor vi skiftede til en mere åben ramme for forløbene, der bedre stemte overens
med de unges ønsker. De fleste unge viste sig nemlig at have idéer, der kan betegnes som ”lokale udviklingsprojekter” og kun et par af de unges idéer
kan betegnes som hørende under ”for"Det var en dejlig følelse både at
enings-sporet”. Forløbene og indholdet er
vinde turneringen og arrangere en
således undervejs blevet justeret på baggrund af vores erfaringer, og i de enkelte
turnering for andre. Der gik lige et
forløb er mange ting blevet tilrettet fra
stykke tid, inden vi fik det arrangegang til gang på baggrund af målgruppen
ret, men det gik virkelig godt."
og den feedback, vi har fået fra deltagerne.
Det har derfor ikke kun været de unges læDeltager fra Viby
ring der har været fokus på igennem de
forskellige workshops, men også i høj grad
vores egen.

OPBYGNING OG REDSKABER
Til hvert workshop-forløb har vi på forhånd haft en overordnet idé om det samlede forløb og fokus/tema for
de enkelte workshops, men disse er blevet justeret meget fra workshop til workshop, og hver workshop er
således først blevet planlagt efter og på baggrund af den foregående. Vi har typisk mødtes med de unge en
gang om ugen (nogle gange en fast ugedag, andre gange forskellige ugedage – alt efter hvad der passede de
unge bedst). Det overordnede program for et workshop-forløb har typisk set ud som følger:
•
•
•
•
•
•
•
•

1. workshop: Præsentation af forløb, introduktion til frivillighed, snak om motivation og barrierer,
snak om hvordan det er at være ung i XXX (området)
2. workshop: Idégenerering og -udvikling (eksempelvis med fokus på hvad der er allerede findes i
området – eller hvad der mangler), hvad kan I lide at lave og hvad er I gode til
3. workshop: Projektredskaber, eksempelvis projektplanlægning
4. workshop: Projektredskaber, eksempelvis interessentanalyse og kommunikationsplan
5. workshop: Projektredskaber, eksempelvis budgetter og fundraising
6. workshop: Projektredskaber, eksempelvis risikoanalyse
7. workshop: Opsamling, næste skridt, evaluering af forløb
8. workshop: Diplomoverrækkelse og fejring, opfølgning på projekterne (denne workshop ligger ofte
lidt senere, hvorfor det giver mening med en status og opfølgning på projekterne)
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Vores workshops har været varierende i længde og kompleksitet, afhængigt af målgruppen. Til hver workshop har der også typisk været nogle faste elementer: Vi starter typisk med ”Siden sidst og dagens program”,
så plejer vi at byde på aftensmad undervejs, og endelig runder vi af med dels at opsummere hvad der er sket
på dagens workshop og evaluere. Evalueringen har fokus på hvad vi som facilitatorer kan gøre bedre/anderledes til næste gang. Det kan både være en mundtlig evaluering eller skriftlig (typisk med post-its), og vi har
flere gange brugt ”keep, add, drop” – altså hvad skal vi fortsætte med, hvad skal der være mere af, og hvad
skal vi ikke gøre igen.
Især i anden halvdel af forløbet har vi haft forskellige redskaber med til de unge, som de kan bruge i arbejdet
med deres projekter. Redskaberne tilpasses hver gang til målgruppen og til deres projekter, dvs. hvad har de
brug for. Vi har ofte brugt at lave farverige plancher, med afsæt i grafisk facilitering, som deltagerne så har
kunne udfylde. Redskaberne har fx omhandlet:
•
•
•
•
•

Projektplanlægning (herunder formål, fordeling af arbejdsopgaver, tidslinje, ressourcer)
Interessentanalyse: hvem kan hjælpe, hvem kan være modstandere
Kommunikationsplaner: hvad vil vi fortælle til hvem hvornår og hvordan
Fundraising og budgetter
Pitch/elevatortale
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Redskaberne er på den ene side det, der driver projekterne fremad og giver deltagerne nogle nye kompetencer. På den anden side er det også dem, der kan gøre indholdet lidt skole-agtigt – og nogle gange også for
svært. Vi har forsøgt at bløde det lidt op ved netop at lave farverige plancher med tegninger, og dermed gøre
det mere visuelt og mindre skriftligt, samt at hjælpe de unge når de sidder og arbejder med det. Det er dog
vigtigt at finde en balance mellem redskaber og oplæg (viden) og det hyggelige og sociale. Vi har også oplevet
god respons på at kombinere det stillesiddende arbejde med projektredskaber med mere (fysisk) aktive elementer. Eksempler på fysiske aktiviteter kunne være:
•

•

•

Gå en tur i området for at søge inspiration til projekter eller se hvad der allerede er (lær dit område
at kende) – deltagerne kan evt. tage billeder af de ting og steder de synes kunne være relevante, og
præsentere for de andre efterfølgende.
Lave ”værdilinje”-øvelse, for eksempel i forbindelse med snak om motivation eller evaluering. Værdilinje-øvelsen: Man har en (forestillet) linje med to poler (eksempelvis fra meget godt til meget dårligt), facilitator læser udsagn op, og deltagerne stiller sig på det sted på linjen som passer med hvad
de mener om udsagnet. Kan med fordel kombineres med uddybende snakke om ”hvorfor står du der
hvor du gør?”. Denne øvelse kan også bruges til evaluering af dagens workshop (fx ”Hvad syntes I om
maden i dag?”, ”Hvad syntes I om XX?”)
”Mads og Monopolet”, hvor deltagerne opstiller dilemmaer og giver feedback til hinandens projekter

DIGITALE WORKSHOPFORLØB
Under projektperioden har vi været ramt af nedlukning grundet Covid-19, hvilket har betydet, at vi i perioder
ikke har kunnet afholde fysiske workshops. Vi har derfor i stedet afprøvet det digitale format, i form af et
online forløb. Ud fra dette har vi blandt andet fået følgende erfaringer:
•

•

Som et alternativ til den fælles aftensmad vi plejer at tilbyde, fik vi lavet ”goodiebags” med forskellige
snacks til deltagerne (også muligt at tilføje merchandise eller projektredskaber, hvis dette var nødvendigt), som de kunne afhente og sidde med hver for sig bag skærmen. Det var fortsat et godt trækplaster ligesom den gratis aftensmad normalt er, og det skabte en følelse af noget fælles på tværs.
Det digitale format medførte nye muligheder og begrænsninger i forhold til faciliteringen: Frem for
de fysiske plancher brugte vi andre faciliteringsværktøjer som Mentimeter, Padlet, PollEverywhere
og Google Docs. Vi brugte desuden muligheden for at sende deltagerne ud i ”breakoutrooms”, når
de skulle arbejde sammen i mindre grupper. De digitale faciliteringsredskaber gav fine muligheder
for, at deltagerne stadig kunne sidde og arbejde sammen om det samme, på trods af den fysiske
afstand.

Det digitale format har dog været udfordrende ovenpå en lang digital periode, med lange digitale skoledage,
men kunne nok fungere bedre på et senere tidspunkt. Det er vigtigt uanset at have fokus på, at der skal være
mere tid til, at de unge kan arbejde og snakke og evt. indlægge lege og pauser, så der ikke bliver for meget
tid, hvor de er inaktive og bare skal lytte. Det digitale format åbner også op for muligheden for at samle
grupper, der ikke er tæt fysisk forbundet (fx unge fra forskellige boligområder eller forskellige byer).
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PROJEKTIDÉER OG RAMMER
For os har det været vigtigt, at de projekter og idéer, der blev arbejdet med i forløbene, kom fra de unge selv.
Dette er selvfølgelig i høj grad på baggrund af, at vores fokus var at blive klogere på, hvad der motiverede de
unge, og vi derfor var interesserede i at høre, hvilke idéer de unge selv kom med. I starten havde vi de tre
spor, som de unge skulle vælge projekter ud fra, men gik væk fra det for at give plads til de projekter, de unge
selv syntes var mest interessante. Det havde sine fordele, men affødte også, at rammerne for forløbene blev
meget vide. Vi oplevede, at det for mange af de unge blev for ukonkret – især i rekrutteringsfasen. Det var
svært for dem at forholde sig til, hvad det var de skulle og hvad de meldte sig til at komme til – og hvilke
muligheder der var i det. I stedet forsøgte vi os med at sætte nogle overordnede rammer, som dog stadig var
meget åbne. Et eksempel på en sådan ramme kunne være: Boligforeningen har et fælleslokale der står tomt
– hvad synes I der skal gøres med lokalet? Eller I skal være med til at lave et arrangement, med indhold og
aktiviteter.
Med denne ramme er der fortsat åbent for mange forskellige idéer og projekter – det kan både være hvis
man gerne vil være med til at bestemme, hvordan rummet skal se ud, eller nogle bestemte aktiviteter, man
synes der skal være, eller hvem man gerne vil lave et arrangement for. Vores oplevelse var ikke, at de unge
følte sig mere begrænset af disse rammer, det gav blot forløbene lidt kontekst. Samtidig var de unge også
meget nysgerrige på, hvad andre før dem var lykkedes med. Så hvis man har mulighed for at tage nogle gode
eksempler med, på tidligere idéer og projekter, kan det også være en hjælp for de unge. Selvom man prøver
at sige, at alt kan lade sig gøre, så kan de alligevel have svært ved at forestille sig, hvad omfanget kan/må
være – og der kan det være rart at se på hvad andre unge er lykkedes med.

Case: Turnering i streetfodbold
Glæden ved at spille streetfodbold kan være med til skabe sammenhold og fællesskaber
i lokalområder. Det var udgangspunktet for en gruppe unge fra Præstevangen i Viby J,
der deltog i Ungeprojektet i 2019.
I samarbejde med Frivilligcenter Aarhus og den lokale projektkoordinator stablede de
unge en turnering på benene, der blev en dag med glæde og motion for andre fodboldglade beboere i området.
En af de unge fortalte, at ”fodbold er bare det store omdrejningspunkt hernede”, og han
håber på, at andre vil kunne opleve fællesskab og sammenhold gennem lignende arrangementer.

Det kan også være en stor hjælp for de unge at vide, hvem de kan få hjælp fra (ressourcepersoner), om der
evt. er nogle rammer på forhånd i forhold til økonomi eller andet (for eksempel med eksemplerne ovenfor:
er der nogle restriktioner i forhold til fællesrummet eller skal arrangementet ligge på en bestemt dag), og i
det hele taget at vide og mærke, at der er en vis opbakning lokalt, til de idéer/projekter de kommer med.
Disse ting er også væsentlige i forhold til projektets forankring – mere om dette nedenfor.
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En anden ting vi også har erfaret er, at de unge hurtigt bliver utålmodige, hvis der bruges for lang tid på selve
idéfasen. Hvis de kommer med en idé fra start, vil de ofte bare gerne i gang, og hvis ikke de kommer med en
idé, er de ofte ret hurtige til at finde en eller koble sig på nogle andres. Så selvom det fra vores side ofte har
virket lidt uklart, om de har bestemt sig for hvad de gerne vil arbejde med – nogle gange kommer de med en
ny idé hver gang – så skal man passe på ikke at gå for meget i stå i idéfasen, fordi man lige vil sikre sig, at de
nu også har besluttet sig og valgt rigtigt. Selvfølgelig skal der gerne være en vis motivation for en idé, der kan
holde projektet igennem, men vores erfaring er også, at de unge er lynhurtige til at justere ind eller hoppe
tilbage og starte på noget nyt, hvis det ikke lige var dén idé der var den mest interessante alligevel.

Hvor store/små projekter og kompleksiteten heraf afhænger selvfølgelig meget af forløbets rammer og omfang. Vi har både haft 7-8 ugers forløb og kortere forløb, og vi har oplevet en god blanding af projektidéer i
forløbene. Generelt har de projekter, der nogenlunde kan sættes i søen inden for forløbets periode, de bedste chancer for at overleve. Det kan være projekter som konkrete forbedringstiltag i området eller opstart af
nye fællesskaber. En del af de unge, der har været med i forløbene, har også arbejdet med event-baserede
idéer, for eksempel fodboldturneringer, sommerhusture, sommerfester og lignende. Denne type projekter
passer godt med de unges motivation og deres livsforhold, som nævnt tidligere. Udfordringerne ved denne
type projekter er dog, at de som oftest ikke når at blive afviklet inden for forløbsperioden (i vores projekt),
hvilket betyder, at forankringen er utrolig vigtig, for at idéen lever videre efter vi har forladt de unge. Man
kan derfor overveje at have nogle længere forløb, hvis man gerne vil arbejde med denne type projekter med
de unge. En anden faldgrube kan være, at man ved denne type projekter, som ”de(n) voksne” har lidt sværere
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ved at ”give slip” og lade de unge selv stå med ansvaret, fordi man ikke ønsker at et større arrangement af
denne art skal falde fra hinanden.
Med hensyn til at understøtte de unge i deres
"Jeg har lært, at det ikke er nemt
idéer og projekter må man derfor ofte kigge
at starte en klub, men med vilje,
lidt indad, og virkelig være opmærksom på,
om man understøtter på den mest hensigtsså er det muligt at få ordnet alt."
mæssige måde. Nogle unge har rigtig meget
brug for understøttelse, og det er også vigtigt
Deltager fra Aarhus V
at mærke opbakning og tillid fra de voksne.
Men nogle gange kan man også i sin iver og
godhed komme til at overtage for meget af arbejdet fra de unge. Så medmindre der er en pointe i, at de
unge er kommet med idéen, men det i høj grad er de voksne eller andre der udfører den, skal man måske
nogle gange være lidt bedre til at slippe tøjlerne, og vise de unge, at sådan er det når man har ansvaret for
et projekt: Hvis man ikke selv har gjort mere siden sidst, så er der heller ikke nødvendigvis andre der har gjort
det for en. Det er i hvert fald noget vi har lært. Så: Understøt og bak op, vis at de unge altid kan komme og
spørge om hjælp, vær tydelig omkring hvad du kan hjælpe med, men lad dem selv komme og spørge, frem
for at gøre tingene for dem. I den sidste ende er det i langt højere grad med til at bevare de unges følelse af
ejerskab og øge deres stolthed over projektet.
Når de unge selv får ansvaret for at udføre de arbejdsopgaver der måtte ligge i projektet, opdager de også,
at det kan være nødvendigt at arbejde mellem workshops, hvis der skal ske en udvikling i projektet. Vi har
forsøgt at bruge forskellige redskaber, hvor der også lægges op til nogle opgaver indimellem at vi ses. Konkrete lister med ”hvilke opgaver” og ”hvem gør det”. Det hænder selvfølgelig ofte, at tingene ikke lige bliver
gjort, og så må man alligevel lige samle op det samme sted næste gang. Ofte er der også et paradoks i, hvor
hurtigt de unge gerne vil have tingene til at ske, i forhold til den indsats de selv vil/kan lægge i arbejdet. Igen
må man virkelig italesætte hvordan man kommer videre, hvem der kan hjælpe, og gøre hvad man kan for at
bane vejen, så det bliver så let som muligt at række ud efter hjælp.

FORANKRING
Forankring er en vigtig – men ofte også udfordrende – del af et projekt. For hvis et projekt på en eller anden
måde skal være mere end bare et projekt, altså noget der er tidsafgrænset, så skal det forankres.
Især når vi arbejder med unge kan forankringen være ekstra udfordrende, grundet omskifteligheden i deres
liv. Udfordringen ligger først og fremmest i, når den/de unge, der var ophavsmand til projektidéen, pludselig
ikke er der mere – hvem tager så over? Vi vil i det følgende gerne komme med nogle bud på, hvordan man
kan imødekomme dette.
Understøttelse af projektet: Den gode understøttelse af de unges projekt kan være alfa omega. Ved at have
nogle (gennemgående!) voksne ressourcepersoner tilknyttet projektet, er der også nogle der kan hjælpe med
at føre projektet videre, selvom det skifter hænder undervejs. Ting kan gå tabt i overleveringer, men hvis
man har nogle gennemgående personer, der også kender projektets historik, kan det være en stor hjælp. Det
er dog vigtigt hele tiden at have øje for at have en balance mellem at ”hjælpe” og at ”eje” – det er vigtigt
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at ejerskabet af projektet fortsat ligger hos de unge, også selvom der er tale om nogle nye. Understøttelse
kan også være i form af andre ressourcer der stilles til rådighed. For eksempel et lokale, penge, forplejning,
kommunikationsplatforme etc. Alle disse ting er med til at understøtte projektet, og kan derfor også gøre det
lettere for projektet at leve videre. En måde at understøtte på kan være ved at den voksne sørger for at
invitere de unge til at møde op og arbejde sammen - dvs. den voksne sætter nogle rammer, hjælper med at
finde en dag etc. - og så lader de unge arbejde selv.

Case: Klub 8230
En gruppe unge i den aarhusianske bydel Åbyhøj manglede i slutningen af 2020
et sted at mødes. De var trætte af at blive mødt med mistænksomme øjne, når
de hang ud på gaden. Derfor ønskede de at skabe et fællesskab ikke blot for dem
selv, men for alle unge i området.
Under vejledning fra Frivilligcenter Aarhus stiftede de Klub 8230. Formålet var
”at have et samlingspunkt, et sted hvor man kan lære folk fra nærområdet bedre
at kende og derigennem skabe bedre sammenhold og færre fordomme”.
Gennem arbejdet med klubben fik de unge erfaringer med projektudvikling og
lykkedes med at fundraise penge til aktiviteter i klubben.

Foreninger: Det kan være en fordel for mange projekter at have en form for ”ophæng”, for at undgå at projektet dør, hvis/når initiativtageren forsvinder. Et ophæng kunne eksempelvis være en eksisterende forening,
en beboerbestyrelse, eller et andet etableret fællesskab. Man kan evt. også have etableret en ny forening,
som en del af projektet. Idéen er, at når projektet er koblet op på en større sammenhæng og dermed også
ofte flere personer (og ressourcer), så dør det ikke så let ud igen. Eksempelvis vejledte vi under projektet en
gruppe unge fra Åbyhøj i arbejdet med at stifte en forening for unge mennesker i lokalområdet, der savnede
et sted at være og sociale og sportslige aktiviteter at lave sammen. Selve stiftelsen af en forening er en varig
og stabil måde at skabe forankring. I den forbindelse lykkedes vi med at få en voksen ressourceperson fra
området til at være intern revisor i deres forening, således at de igennem hende også havde en person, som
de kunne trække på, når vi afsluttede vores arbejde. Eksemplet illustrerer, at man med fordel kan tænke i
at kombinere forskellige aspekter af forankring for at skabe et mere stabilt fundament for de positive ændringer, man har opnået sammen med målgruppen.
Events: Ikke alle projekter er lige forankringsdygtige. Som nævnt ovenfor har mange af de unges idéer i vores
projekt været event-baserede, og medmindre der er tale om tilbagevendende events, så er et event per
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definition ikke lige så let at forankre, da det har en naturlig afslutning2. Her kan man jo overveje, om det i
virkeligheden er så vigtigt, at projektet forankres? Eller om det måske kan være mål nok i sig selv, at de
unge får succes med at arrangere et event, får en masse erfaring, og ikke mindst får en sjov dag. Man kan
jo også være heldig, at det giver de unge blod på tanden efter mere efterfølgende. Hvis dette ikke er nok, kan
man overveje om der netop skal være tale om en tilbagevendende begivenhed, hvor man så eksempelvis kan
koble eventet op på en eksisterende forening/fællesskab eller skabe en ny forening omkring eventet, så det
er foreningen der fremadrettet står for at arrangere eventet. I vores projekt havde en gruppe udarbejdet en
meget udførlig beskrivelse af en turnering, men måtte droppe at gennemføre den, da de selv flyttede fra
området. I stedet gav de idéen videre til et eksisterende event-udvalg i området, som ville arbejde for at gøre
idéen til virkelig ved hjælp af andre unge fra området. Man kan også bruge eventet som inspiration til kommende events, hvor man også kan trække på erfaringerne, uden at det nødvendigvis skal være det samme
event der skal gentages.

EVALUERING
Undervejs i vores projekt gjorde vi os nogle
erfaringer med at evaluere. Særligt de unges evaluering af eget udbytte blev sværere at kvantificere end forventet, og vi har
derfor samlet nogle anbefalinger til inspiration.

”Det har været spændende og interessant […] Jeg har lært meget og
det er noget, jeg kan bruge i skolen
og resten af mit liv.”
Deltager fra forløb i Aarhus V

Først og fremmest er det en god idé at
evaluere på forskellige niveauer og med
forskellige typer af data. Det gør evalueringen mindre sårbar. Hvis man ønsker at indsamle kvantitative data fra de unge, kan det være en god idé at
udarbejde få og konkrete spørgsmål, der sprogligt er tilpasset målgruppen. Spørgsmålene kan med fordel
stilles digitalt, så de unge kan besvare dem på deres telefoner. Hav in mente at de skriftlige spørgsmål er
gode når man ønsker at give de unge mulighed for at svare anonymt. Resten af jeres ønskede viden kan I
højst sandsynlig få i plenum på andre måder. Hermed afskrækkes de unge ikke af ”skole-agtige” lange, skriftlige og svære spørgsmål på papir, og I øger sandsynligheden for at få de svar, I ønsker jer. Overvej også om
et spørgeskema skal testes af en fokusgruppe som en del af planlægningen af jeres projekt. Fokusgruppen
skal bestå af repræsentanter for målgruppen, så I kan sikre at spørgeskemaet ikke er for langt, og at alle
spørgsmål er forstået på den måde, I ønsker det. På den måde er I med til at sikre, at I rammer det I ønsker
fra start og ikke skal tilpasse undervejs. Det kan nemlig gøre det besværligt at sammenholde data i slutningen
af projektet.
Vi oplevede udfordringer ved at gemme evalueringen til den sidste gang i forløbene, da flere af de unge af
forskellige årsager ikke kunne samles, og vi dermed missede en masse viden. Derfor anbefaler vi, at man
planlægger en midtvejsevaluering eller løbende indtænker evaluering i forløbene. Fx kan man spørge efter
2

Center for Frivilligt Socialt Arbejdes Frivilligrapport 2019-2021 viser, at 55% af frivillige i alderen 16 – 24 år laver episodisk arbejde. Dette stemmer overens med vores oplevelse af målgruppens ønsker og adfærd i Ungeprojektet, hvor de
som udgangspunkt var overvejende interesseret i at lave events eller andre enkeltstående begivenheder.
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hver gang, hvor sjovt/givtigt gangen har været på en skala fra 1 til 5 eller hvilke redskaber eller ny viden de
unge har fået i dag osv. Husk at skrive ned, så der kan samles op i slutningen af forløbet. Dette kan evt.
fungere som en form for back-up, hvis en stor del af de unge ikke er der til den planlagte slutevaluering.
Desuden anbefaler vi at supplere spørgeskemaer med mundtlige evalueringer i plenum. Det kan også give
anledning til nogle andre og dybere refleksioner at høre, hvad de andre har på hjerte. En faldgrube er selvfølgelig, at der kan være nogle unge, som dominerer snakken og at alle ikke får sagt deres mening. Derfor
kan det give mening med nogle holdningsspørgsmål at bede de unge ”besvare” dem ved at stille sig på en
værdilinje alt efter, hvor enige eller uenige de er i et udsagn, eller hvor tilfredse eller utilfredse, de har været
med noget. Her får man en form for kvantitative data samtidig med, at man kan spørge de unge, hvorfor de
har stillet sig netop der og få nogle gode snakke ud af det.
Generelt anbefaler vi at gøre evaluering mere aktiv for de unge og overveje om nogle evalueringsmål kan
besvares ved at lege svarene frem. Fx at kaste papirskugler i spande, der repræsenterer svarene ”ja” eller
”nej” til et givet spørgsmål.

AFRUNDING
Vi håber, at vi med denne erfaringsopsamling har været med til at inspirere og hjælpe andre på vej, til at
arbejde med at engagere unge fra udsatte boligområder.
En stor tak skal lyde til Trygfonden, som gjorde projektet muligt!
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