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INDLEDNING 
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Dette evalueringsnotat er udarbejdet af 
SocialRespons for DFUNK. Notatet omhandler 
projekt ’FremtidsBygger’, der gennem udvikling og 
afprøvning af tre uddannelses- og jobrettede 
indsatser søger at støtte unge med flygtninge-
baggrund i deres vej mod uddannelse og job i 
Danmark. 

Notatet er udarbejdet midtvejs i projektperioden. I 
slutningen af projekt- og evalueringsperioden vil 
der blive udearbejdet en afsluttende 
evalueringsrapport. 

Indtil november 2019 er der etableret 36 Makker-
par, afholdt 17 uddannelses- eller temaworkshops 
samt arbejdet med brobygning. Samlet set viser 
evalueringen indtil nu, at Makker-par har en 
positiv betydning særligt for På vej-makkerne, og 
at der generelt er positiv feedback fra deltagere i 
workshop. Et opmærksomhedspunkt er, at DFUNK 
kan arbejde med at styrke fortællingen om det 
samlede projekt, og herunder hvordan der skabes 
synergi mellem de forskellige indsatsområder. 

I det følgende kan læses en opsamling på de 
gennemførte aktiviteter (del 1), virkemidler i 
projektet (del 2), værdiskabelse (del 3) og 
opmærksomhedspunkter (del 4). 

Dette notat er udarbejdet på baggrund af  
en dataindsamling frem til november 2019. 
Det omfatter: 

• 2 MSC-workshop (en for På vej-makkere 
med 5 deltagere og en for Vis Vej-makkere 
med 5 deltagere)

• 11 interview (4 Makker-par, 2 Vis vej-
makkere, 1 På vej-makker, 3 
samarbejdspartnere og 1 projektleder) 

• Observation ved fremtidsværksted og fælle-
arrangement for Makker-par

• Data fra projektet (logbøger, information via 
sparringsmøder, registrering fra projektet 
ift. deltagerantal mv.)

• Data fra evaluering af workshop 
(spørgeskemaundersøgelse gennemført af 
DFUNK)

• En analyseworkshop med 4 medarbejdere 
fra DFUNK

EVALUERINGENS METODER



KORT OM PROJEKTET
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PROJEKTPERIODE

September 2018 til december 2020.

BAGGRUND

DFUNK har i mange år arbejdet med 
fællesskabende aktiviteter målrettet unge med 
flygtningebaggrund. Baggrunden for at iværksætte 
FremtidsBygger var et behov hos DFUNKs 
målgruppe om mere målrettet hjælp ift. 
uddannelse og job. Med projektet ønsker DFUNK 
at arbejdet med at forene målrettede 
hjælpeindsatser ift. job og uddannelse med sociale 
fællesskaber. 

OVERORDNET FORMÅL

Projektets overordnede formål er gennem 
metodeudvikling at bidrage til, at unge flygtninge 
får fodfæste på arbejdsmarkedet og samtidig øger 
deres generelle trivsel og engagement i 
samfundet. Dette ved at udvikle og afprøve tre 
uddannelses- og jobrettede indsatser (1-1 
aktiviteter, workshops og brobygning til andre 
samarbejder og netværk). 

MÅLGRUPPE

Makker-par: Unge med flygtningebaggrund i 
alderen 18 og 30 år. 
Workshop: Unge med flygtningebaggrund i 
alderen 16 og 35 år, der har interesse i at få mere 
viden og inspiration til deres muligheder for 
uddannelse og job. 

FINANISIERING

VELUX FONDEN 
Projektet er derudover støttet af Østifterne.
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GENNEMFØRTE AKTIVITETER



GENNEMFØRTE AKTIVITETER
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FremtidsBygger består af tre indsatsområder, hvor 
der fra september 2018 til november 2019 er 
gennemført og etableret: 

§ 17 uddannelses- eller temaworkshops med i alt 
ca.  527 deltagere. På disse workshops skabes 
der et trygt rum, hvor deltagerne kan få viden og 
inspiration til deres vej i uddannelse og job.

§ 36 Makker-par indgået 

§ Brobygning:  8 samarbejder med andre aktører 
er indgået: UU-vejledningen, Studievalg, Student 
Refugees, Hack Your Future, CO:LAB, Foreningen 
Nydansker, virksomheden Uniqlo og 
Asylrådgivningen i Dansk Flygtningehjælp, og 32 
unge flygtninge er guidet videre til 
samarbejdspartnere. Derudover sker der i 
projektet brobygning via Makker-par, hvor På 
vej-makkere hjælpes videre til andre aktører, ift. 
at få vejledning og viden, samt til andre 
aktiviteter og netværk i og udenfor DFUNK. 

§ Kortet på side 7 giver et samlet overblik over 
antal af makkere og antal afholdte 
uddannelsesworkshops. 

Makker-par

Workshop

Brobygning

Brobygning til andre aktører 
sker 1) På organisatorisk 
plan, 2) Individuelt, hvor 

DFUNK sender unge videre til 
andre aktører, og 3) Fra 

Makker-par hvor der 
brobygges til andre aktører 

og tilbud i og udenfor DFUNK 

Uddannelses- og 
temaworkshop med fokus på 
uddannelse eller et specifikt 
tema (som iværksætteri, IT 

eller lign. )

Mellem På vej-makkere og 
Vis vej-makkere



MAKKERPAR OG WORKSHOP (KORT)
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Workshop gennemført fra projektstart og frem til november 2019
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Workshop type Sted Antal deltagere Samarbejdspartnere

Uddannelse Hillerød 34 Studievalg + UU-vejledningen

Uddannelse København 15 Studievalg + UU-vejledningen

Uddannelse Hvidovre 80 Studievalg + UU-vejledningen

Uddannelse Gentofte 25 Studievalg + UU-vejledningen

Videregående uddannelse København 25 Student Refugees

Uddannelse Roskilde 8 Studievalg + UU-vejledningen

Uddannelse Næstved 15 Studievalg + UU-vejledningen

Uddannelse Slagelse 31 Studievalg + UU-vejledningen

Uddannelse Holbæk 12 Studievalg + UU-vejledningen

Uddannelse Middelfart 35 Studievalg + UU-vejledningen

Uddannelse Hvidovre 80 Studievalg + UU-vejledningen + Student Refugees

Uddannelse Odense 50 UU-vejledningen + Student Refugees

Videregående uddannelse Aarhus 8 Student Refugees

TEMA; IT og programmering København 20 Hack Your Future

TEMA; Studiejobs København 15 Foreningen nydansker + Student Refugees

TEMA; Iværksætteri København 45 CO:LAB

TEMA; Iværksætteri Aarhus 29 CO:LAD + 2 iværksættere

DELTAGERE I ALT 527
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VIRKEMIDLER I PROJEKTET
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PROJEKTETS FORANDRINGSTEORI

FremtidsBygger er et udviklingsprojekt, der 
arbejder med at afprøve tre indsatser som led i 
at støtte unge med flygtningebaggrund i deres 
vej mod uddannelse og job. 

Forandringsteorien for projektet er udarbejdet 
som del af evalueringen. Den er lavet med 
udgangspunkt i projektansøgningen og 
viderebearbejdet på analyseworkshop med 
deltagelse af projektmedarbejdere fra DFUNK. 

Forandringsteorien er udarbejdet ved brug af en 
enkel forandringsteori-skabelon. Den er valgt, 
fordi der er tale om et metodeudviklingsprojekt, 
hvor der i projektperioden afprøves forskellige 
metodeelementer – fremfor en på forhånd 
defineret metode. Målet er, at arbejdet med 
denne skabelon kan bidrage til viden om og 
indsigt i, hvilke aktivitetselementer, virkemidler 
mv. der er centrale for at skabe resultater for 
målgruppen. 

Forandringsteorien er tænkt som dialogværktøj, 
som DFUNK kan bruge i det videre arbejde med 
at udvikle projektet. 

Forandringsteorien kan læses på side 11. På side 
12-15 fremgår tre virkemidler, som er særligt 
kendetegnende for Makker-par-delen af 

projektet. De tre virkemidler er uddybet her for 
at give projektet input til deres arbejde med 
udvikling af projektets fortælling – som led i at 
styrke projektets formidlingen og herunder 
rekruttering af både deltagere og 
samarbejdspartnere. De tre virkemidler er 
udarbejdet på baggrund af analyse-
workshoppen, hvor projektets metoder og 
særlige virkemidler blev diskuteret og 
tydeliggjort. Se opmærksomhedspunkter for 
uddybning af projektets muligheder for at 
arbejde med en styrket fortælling. 
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• Fondsstøtte

• En projektleder i Kbh., to 
studenter (en i Kbh. og 
en i Aarhus), samt 
projektansat og 
medfacilitator af 
uddannelsesworkshop

• DFUNKs øvrige 
aktiviteter, tilbud og 
lokalgrupper er 
ressourcer ift. både  
rekruttering og 
brobygning 

• Forudgående 
konceptudvikling ift. 
workshop i samarbejde 
med UU-vejledningen og 
Studievalg 

• Samarbejde med 
aktører på uddannelses-
institutioner og i 
kommuner

• Samarbejde med andre 
aktører/NGO’er: UU-
vejledningen, Studievalg, 
Student Refugees, Hack 
Your Future, CO:LAB, 
Foreningen Nydansker, 
virksomheden Uniqlo og 
Asylrådgivningen i 
Dansk Flygtningehjælp 

• Viden om og 
kontaktflade til 
målgruppen og erfaring 
med at nå denne via fx. 
sociale medier

• En ligeværdig tilgang til 
makkerskabet. Begge 
parter får noget ud af 
relationen

• Ordbrug: ”Makker-par” og 
”Vis vej- og På vej-makkere” 

• Matchproces med det 
sociale som udgangspunkt 
for match (matches både 
ift. interesser, baggrund, 
personlighed)

• Intromateriale, 
makkerguide og kontrakt

• Balance mellem det faglige 
og sociale indhold i 
relationen

• Makker-hygge: inspiration 
og erfaringsudveksling 

• Gruppen af Makker-par får 
ejerskab for etablering af 
fællesskabet på tværs

• Brobygning for På vej-
makkerne til vejledning, 
viden, aktiviteter + netværk 
i og udenfor DFUNK

For På vej-makker
Bevidstgjort om egne 
muligheder for job og 
uddannelse

Nye fremtidsplaner, drømme, 
opfattelse af sig selv , egne 
muligheder og øget tro på sig 
selv

Inspiration til uddannelses- og 
jobmuligheder

Viden om hvor man kan få 
vejledning og gør brug af disse 
muligheder for hjælp

Tætte på eller i gang med 
relevant uddannelse eller job 

Styrket netværk og redskaber 
til hvordan man skaber 
netværk

For begge parter 
En ligeværdig relation med 
plads til at dele fælles 
oplevelser og glæder 

Oplevelsen af at kunne give 
noget til andre

• Møde med DFUNK inden 
match. Herefter første møde 
mellem Makker-par, hvorefter 
begge parter siger til/fra

• Fremtidsværksted: der 
arbejdes med På vej-
makkerens håb, ønsker og 
drømme, og der sættes mål 
for uddannelse og job

• Makker-par mødes min. to 
gang om måneden, men 
derudover definerer de selv 
indhold og frekvens og 
deltager evt. sammen i andre i 
DFUNK aktiviteter

• Budget til Makker-par, som de 
kan bruge til aktiviteter

• Løbende, individuelle 
statussamtaler med DFUNK og 
fælles afslutningssamtale 

• Frivillige fælles-arrangementer 
for alle Makker-par

• Anbefaling fra projektet, som 
På vej-makkerne kan tage med  
fx ift. jobsøgning

Øget trivsel 
og samfunds-
engagement

Fodfæste i 
uddannelses-
systemet og 
på arbejds-
markedet

Styrket 
selvværd

Øget netværk

M
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• Orienterende og 
involverende tilgang 

• Fokus på at skabe job-, 
uddannelses- og 
fremtidsdrømme

• Rollemodeller

• Brobygning til andre 
aktører og tilbud i og 
udenfor DFUNK

• Lokale uddannelses-workshop 
afholdt af DFUNK i samarbejde 
med uddannelsessteder og 
vejleder fra UU-vejledningen 
og Studievalg 

• Regionale temaworkshop 
afholdt af DFUNK og andre 
aktører, fx CO:Lab, Hack Your
Future 

Inspiration til 
uddannelsesmuligheder og 
mulige karriereveje

Viden om hvor og hvordan 
man kan få vejledning

Øget brobygning 

Viden om muligheder for 
engagement i DFUNK/Makker-
par

Fodfæste i 
uddannelses
-systemet og 
på arbejds-
markedet

RESSOURCER VIRKEMIDLER AKTIVITETER RESULTATER – KORT SIGT RESULTATER 
– LANG SIGT
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FORANDRINGSTEORI – FREMTIDBYGGER (2019)



TRE CENTRALE VIRKEMIDLER
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Matchning med 
udgangspunkt i det sociale

Tydelig ramme, støtte 
– og frihed i forløbetEn ligeværdig relation



MATCHNING MED UDGANGSPUNKT I DET SOCIALE
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Håndholdt matchproces gennemføres af 
DFUNK medarbejdere, hvor både interesser, 
baggrund og personlighed indgår som 
udgangspunkt for det gode match.

Projektet matcher ikke ud fra en fast skabelon 
eller model. Match skabes gennem et indledende 
fysisk møde og dialog med den enkelte makker. 
Herigennem får DFUNK et billede af de forskellige 
makkere og bruger dette som udgangspunkt for et 
personligt match, der er relevant for begge parter. 
Med denne  form  for matchning er der mulighed 
for, at DFUNK i samarbejde med den respektive 
makker kan diskutere interesser, form og 
forventninger forud for et match.

Projektet har en undersøgende og nysgerrig  
tilgang  til matchprocessen. Evalueringen tegner et 
billede af, at netop denne tilgang har bidraget til at 
skabe makkerelationer, som udvikler sig til 
venskaber, og at det sker hurtigere end flere 
makkere havde forventet. Hertil skal nævnes, at i 
november 2019 havde ingen Makker-par afsluttet 
deres første år sammen, så evalueringen kan 
endnu ikke sige noget om, hvordan og i hvilken 
form relationen fortsættes efter det år, hvor de er 
tilknyttet projektet. 

”Jeg synes DFUNK har matchet os helt vildt godt. 
Vi er begge to meget omsorgsfulde, og vi vil 
meget gerne have, at den anden er godt tilpas. Så 
på den måde passer vi ret godt sammen, og 
derfor har vi også kunnet lukke hinanden meget 
ind i hinandens liv. Måske var det lidt forsigtigt i 
starten, og så har det bare udviklet sig til, at vi 
kommer hinanden mere og mere nær” 
- Vis vej-makker

DFUNK er lykkes helt  vildt  godt med  at matche 
mig med min makker.  Jeg siger ikke min makker, 
men min ven  - fordi det føler jeg  vi er”  
- På vej-makker



EN LIGEVÆRDIG RELATION 
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Ligeværdighed i makkerskabet opnås gennem 
match, der giver mening for begge parter og 
gennem kommunikation af Makker-par fremfor 
mentor-mentee relation. 

Projektet har et fokus på et ligeværdigt 
makkerskab snarere end en hjælperelation. 
Virkemidlerne for at opnå dette er den håndholdte 
matchproces, hvor der lægges særligt vægt på, at 
makkerskabet skal være givende for begge parter. 
Der er blandt makkerne en bevidsthed om et 
fælles formål om at støtte På vej-makkeren ift. 
uddannelse og job. Derudover har projektet også 
nysgerrighed på, og interesse for, at relationen 
også skaber værdi for Vis vej-makkeren – ud fra 
troen på, at dette vil styrke relationen og 
samarbejdet og dermed også muligheden for at 
makkerskaberne fortsætter. 

Evalueringen tegner et billede af, at den 
ligeværdige makker-relation åbner op for, at På 
vej-makkerne får en anden form for vejledning og 
hjælp end den, de kan møde hos fx. en 
studievejleder. Nogen beskriver det som en bedre 
hjælp, fordi På vej-makkerne oplever, at de med 
makkerskabet har en person – en ven - som 
kender dem godt og kan give råd ud fra dette 
nære kendskab. 

”Jeg har forandret mit billede af, hvad jeg kan 
bruge almindelige kompetencer til. Dette i 
samspil med min makkers ukuelige engagement, 
driver og ambitioner mod at komme i uddannelse 
og ud på det danske arbejdsmarked. Den 
kombination har skabt en stor forandring - især 
for ham men også for mig” - Vis vej-makker

”Gennem projektet  har  jeg lært et rigtig godt 
menneske at kende. Det vigtigste for mig var at 
få en god ven og en man stole på og kan tale med 
om alt om – og det har jeg fået” - På vej-makker

”Jeg synes virkelig DFUNK er lykkes med at skabe 
den her ligeværdige relation, og ikke den 
klassiske mentor-mentee relation. Det er virkelig 
noget, jeg tænker er lykkes. Jeg kan jo ikke tale 
på alles vegne, men jeg synes det virker som om, 
det er lykkes bedre her end mange andre steder”  
- Vis vej-makker



TYDELIG RAMME, STØTTE  OG FRIHED I FORLØBET
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Rammen for Makker-par udgøres af forløb med 
enkelte obligatoriske elementer, mulighed for 
løbende støtte og vejledning . Derudover en 
frihed til selv at beslutte, hvad makkerne vil 
fylde ind i deres makkerskab. 

Den obligatoriske ramme for Makker-par udgøres 
af et første møde (hvor begge parter efterfølgende 
siger ja eller nej til at fortsætte), fælles opstarts-
workshop (fremtidsværksted), makkerguide og 
kontrakt, løbende individuel opfølgning og en 
fælles afslutningssamtale.   

Projektmedarbejderne indtager en støttende rolle 
ift. de enkelte Makker-par-forløb. Det muliggør, at 
de kan støtte undervejs men også sætte ind, hvis 
eks. makkerparrets relation ikke er velfungerende 
eller hvis Makker-parrene mangler støtte og 
rådgivning. 

Makkerguiden kan inspirere Makker-parrene, 
særligt til de første møder, samt give konkret 
viden ift. hvor de kan søge hjælp og vejledning. 
Der lægges dog også vægt på, at Makker-parrene
ikke skal definere deres relation ud fra en bestemt  
skabelon eller model, men at de  i eget tempo skal 
skabe deres relation. 

Deltagelse i Fremtidsværkstedet giver et fælles 
afsæt og en fast ramme for at snakke konkret om
På vej-makkerens  håb, ønsker og drømme for 
uddannelse og  job.

”Jeg synes det var rart, at vi havde en 
makkerguide, hvor der var forskellige spørgsmål 
omkring forventningsafstemning. Min makker 
havde nogle ting, som hun først ville snakke om, 
når vi var længere i forløbet. Det havde jeg ikke 
vidst, hvis ikke vi havde haft makkerguiden” 
- Vis vej-makker

”Jeg , eller vi begge, synes det er helt vildt rart, at 
vi altid kan ringe til DFUNK. Nogen gange er der 
ting vi er i tvivl om, og så er det rart at kunne 
ringe til dem”  
- Makker-par

”Der skal være mulighed for, at de kan sige, hvis 
tingene ikke går godt. Derfor  kontakter vi 
løbende makkerparrene  individuelt. Det er 
vigtigt for os, at de alle trives i deres 
makkerrelation” - Ansat DFUNK 
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VÆRDISKABELSE
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VIRKNING OG VÆRDISKABELSE

Gennem Makker-par skabes der værdi til På vej-
makkerne på en række områder, der alle kan 
anses som skridt-på-vejen mod at finde frem til 
en relevant, og for dem rigtig, uddannelses- og 
karrierevej. Derudover er det områder, der giver 
dem viden og muligheder, der generelt styrker 
dem i deres nye tilværelse i Danmark. 

Størstedelen af På vej-makkerne formulerer selv, 
at det vigtigste ved at få en makker er, at det 
giver dem hjælp ift. deres vej mod uddannelse. 
Det fremhæves også positivt, at makkerskabet 
skaber en social relation og dermed en mulighed 
for et nyt venskab. Flere På vej-makkere sætter 
ord på, at det netop er venskabet, der gør, at de 
kan bruge makkerskabet som støtte i deres vej 
mod uddannelse. Fordi venskabet betyder, at Vis 
vej-makkeren kender På vej-makkeren godt og 
dermed kan være en god dialogmakker i 
processen. Samtidig bringer Vis vej-makkeren en 
grundlæggende viden om uddannelsessystemet 
ind i makkerskabet og dialogen.

Generelt oplever På vej-makkerne den største 
værdiskabelse af projektet. Vis vej-makkerne 
giver dog også udtryk for, at de oplever værdi af 
at være del af projektet. Se side 22. 

Den værdiskabelse, der præsenteres på side 19-
22, er baseret på kvalitative interview og 
workshop med På vej-makkere, og temaerne vil 
blive testet og videreudviklet i den videre 
evalueringsproces. 

På side 23-27 gives oprids af resultater fra 
workshop-delen af indsatsen, der når en anden 
og større del af målgruppen.  



VÆRDI FOR PÅ VEJ-MAKKERNE
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Viden og 

inspiration

Handlemulighed

Styrket 

socialt liv
Makker

-par
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STYRKET SOCIALT NETVÆRK

Ikke kun en makker – det giver også et 
netværk. At være født og opvokset i Danmark, 
gør, at du naturligt har et større netværk, end 
hvis du gennem dine børne-/ungdomsår er 
kommet til Danmark. Gennem projektet 
fortæller flere af På vej-makkerne, at de også har 
lært deres makkers vennekreds og familie at 
kende. Projektet er derfor også en god mulighed 
for, at På vej-makkerne kan få et netværk, der 
rækker ud over deres eget – og også ud over 
deres makkers netværk. Dette netværk kan på et 
senere tidspunkt komme til at spille en rolle for 
På vej-makkeren, fx ift. at det kan øge deres 
mulighed for at få et studiejob, en praktikplads 
eller lign. 

”Jeg har lært et rigtig godt menneske at kende, 
hendes kæreste og hendes bror, og hun har lært 
min moster at kende” - På vej-makker

”Jeg synes det er fedt, hvis vi kan mødes mere 
med de andre Makker-par, så kan jeg jo lære 
dem at kende og måske også deres netværk”
- På vej-makker

Katalysator for spirende venskaber. Alle 
adspurgte Makker-par er enige om, at deres 
makkerskab har udviklet sig til et venskab, og at 
de vil blive ved med at se hinanden i fremtiden. 
Mange af På vej-makkerne nævner, at projektet 
har givet dem mulighed for at få en ven, der er 
født og opvokset i Danmark. Dermed har de 
også fået muligheden for at lære, hvordan unge i 
Danmark er sammen med hinanden. Det er 
noget, som flere af På vej-makkerne har haft et 
stort ønske om, men har haft svært ved, fordi de 
ikke tidligere kom i sammenhænge med andre 
danske unge.

”Jeg synes det er rart at have fået en dansk 
veninde. Det kan nogle gange være svært at 
finde” - På vej-makker

”For mig var det vigtigt at få en ven på min egen 
alder. Dem på min skole er lidt ældre, så jeg 
ville gerne have en ven på min alder” 
- På vej-makker
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INSPIRATION OG VIDEN

Inspiration til valg af uddannelse og job. Det 
sker både gennem snakke Makker-par imellem, 
ved at På vej-makkere møder Vis vej-makkerens 
netværk, og ved at de søger information 
sammen. Det har medvirket til, at flere af På vej-
makkerne har indkredset deres 
uddannelsesdrømme samt fået viden om og 
interesse for nye muligheder. Der tegner sig 
altså et billede af, at det at have en makker, som 
enten har taget en uddannelse eller som er i 
gang, fremmer På vej-makkernes refleksivitet 
over egne ønsker for uddannelse og arbejde.

”Min makker har givet mig mod på at gå efter 
det, jeg drømmer om at blive” - På vej-makker

”Vores venskab har også givet mig inspiration 
ift. videregående uddannelse. Da jeg skulle 
vælge, var jeg i tvivl om, hvad jeg skal læse. Så 
snakkede jeg med min makker om, hvad det 
bedste valg ville være for mig” - På vej-makker

”Jeg vil gerne læse noget med data, så det er 
fedt at have en makker, som ved en masse om 
det” - På vej-makker

Formel og uformel viden om 
uddannelsessystemet. Det sker gennem den 
almene viden, som Vis vej-makkerne besidder i 
kraft af, at de er opvokset i Danmark, fx om det 
danske skole- og uddannelsessystem. Det er en 
viden, som viser sig meget brugbar for På vej-
makkerne. Det kan omfatte konkret formel viden 
om krav og muligheder, og om hvor man skal 
søge hen for at få hjælp. Derudover kan det også 
omfatte en mere uformel viden om kulturelle 
koder i en uddannelses-sammenhæng, fx ift. 
hvordan man gør, hvis man gerne vil skifte 
studiegruppe.

”Hun har også hjulpet mig i forhold til at forstå, 
hvordan man gør, når man er i gang med 
uddannelsen. For eksempel ville jeg gerne skifte 
studiegruppe men vidste ikke, om det er noget, 
man kan gøre – altså skifte gruppe. Jeg ringede 
til min makker, og hun sagde, at det kan man. 
Hun forklarede, hvordan man kan gøre det på 
en god måde” - På vej-makker
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HANDLEMULIGHED

Redskaber til at handle på egen hånd. 
Generelt fremstår På vej-makkerne meget 
motiverede ift. uddannelse og job. Et forhold, 
der er en af de største årsager til, at de har 
opsøgt muligheden for at få en makker. 
Makkerskabet giver dem træning og indblik i nye 
handlemuligheder ift. uddannelsesplaner. Det 
sker for eksempel ved, at Vis vej-makkeren 
hjælper På vej-makkeren med at ringe til en 
studievejleder. Derved finder På vej-makkeren 
ud af, at hun sagtens kan, og at der ikke er 
spørgsmål, der er forkerte at stille. Det betyder 
at På vej-makkeren får overvundet en barriere 
og derefter tilmed oplever at kunne bruge det, 
hun har lært til at kunne hjælpe andre..

”Jeg havde så mange spørgsmål til 
videregående uddannelse, og jeg turde ikke 
rigtig spørge nogen eller ringe til en vejleder. 
Jeg tænkte, at de ikke ville kunne forstå mig. 
Det har ændret sig – nu tør jeg godt. Jeg har 
lært af min makker, at der ikke er forkerte 
spørgsmål, og at man bare kan spørge løs. Og 
nu kommer andre jeg kender til mig – og jeg 
hjælper dem. 
- På vej-makker

Dialogmakker der hjælper til handling. For På 
vej-makkerne er der mange svære valg, hvor de 
oplever det gavnligt at have en makker, der kan 
svare på spørgsmål, hjælpe til med at finde den 
nødvendige viden og samtidig diskutere 
eventuelle muligheder. Flere af På vej-makkerne 
oplever, at de, fordi deres makker kender dem 
så godt, får relevant sparring - og at det hjælper 
dem på deres vej mod uddannelse. 

”Jeg synes også det sociale er meget vigtigt, 
men det vigtigste for mig er, at jeg har fået 
hjælp til at komme ind på en uddannelse. Og 
min makker kender mig bedre end dem, jeg 
ellers kunne have ringet til for at få hjælp. Jeg 
vil kunne få en del hjælp af dem, men jeg kan få 
mere hjælp fra hende, fordi hun kender mig” 
- På vej-makker
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Vis vej-makkerne går generelt ind i Makker-par
pga. muligheden for at lære et nyt menneske at 
kende og samtidig for at kunne hjælpe ham eller 
hende godt på vej ift. uddannelse. Vis vej-
makkerne forventer dermed ikke som 
udgangspunkt at få en masse personligt ud af at 
være Makker-par, men der tegner sig imidlertid et 
billede af, at de på flere områder oplever værdi af 
at være med. Det omfatter: 

§ Min hverdagsviden kan bruges af andre. For 
Vis vej-makkerne har det været værdifuldt at 
blive bevidst om, at den viden de har, fordi de er  
født og opvokset i Danmark, kan bruges og være 
af værdi for andre.

§ Mødet med en anden kultur er lærerigt. 
Mødet med deres makker, som kommer fra en 
anden kultur, har været medvirkende til, at de 
har fået nye perspektiver på deres måde at leve 
deres liv på. Det er nye perspektiver på, hvordan 
de kan prioritere i deres liv og deres værdier. 

§ At få en ny ven. For Vis vej-makkerne har 
deltagelsen i projektet medført, at de har fået en 
ny ven. Nogle havde det som mål, mens det for 
andre har været en positiv overraskelse, at 
deres makkerrelation har udviklet sig til et 
venskab.

”Jeg har fået et nyt perspektiv på mit eget liv og 
mine muligheder. Derudover har jeg fået et 
indblik i en anden kultur” - Vis vej-makker

”Projekt har særligt givet mig det personligt er, 
at jeg er blevet ven med min makker, og her 
tænker jeg ikke kun i Makker-par sammenhæng” 
- Vis vej-makker
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EVALUERING AF WORKSHOP

Samlet set er der stor stilfredshed med  
uddannelses- og temaworkshop både blandt 
deltagere og samarbejdspartnere. Se side 27 for 
opsummering af spørgeskemaundersøgelse 
gennemført blandt workshopdeltagere. 

I dette notat fokuseres på samarbejdspartneres 
oplevelse af de afholdte workshop. Analysen er 
baseret på enkelte interview med aktører, der på 
forskellig vis har samarbejde med DFUNK om 
afholdelse af workshop, fx lokal 
uddannelsesvejleder på det sted, hvor workshop 
blev afholdt eller en aktør, der har samarbejdet 
med DFUNK om afholdelse af workshop. Her 
gives et kort oprids af deres oplevelse af udbytte 
af workshop, hvilke metoder de oplever som 
centrale og hvilke idéer, de har til 
videreudvikling. Selv om analysen er baseret på 
få respondenter kan viden og inspiration 
anvendes i arbejdet med udvikling af workshop. 

Dette notat indeholder således ikke 
dybdegående beskrivelse af deltagernes 
udbytte, da der i evalueringen endnu ikke er 
indsamlet data fra workshop i form af 
observation og on-spot interview med deltagere. 
Det vil blive gennemført i foråret 2020 og en 
mere dybdegående beskrivelse af resultater fra 

et deltagerperspektiv vil derefter blive 
præsenteret for DFUNK til analyseworkshop og i 
den afsluttende afrapportering. 

Alle citater på side 24-26 er fra 
samarbejdspartnere til DFUNK. 
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VÆRDISKABELSE - WORKSHOP

Samarbejdspartnerne fremhæver forskellige 
resultater for deltagere og samarbejdspartnere. 

Unge får viden om uddannelsessystemet og 
muligheder i Danmark

”Hele samarbejdet med DFUNK passer med et nyt 
krav, der er kommet ungdomsuddannelserne om 
’karrierelæring’, der primært handler om dannelse, 
viden og erfaring om sig selv i uddannelse. Det gav 
hurtig mening for mig i mit arbejde med 
kursisterne, fordi de netop er fremmed overfor det 
danske uddannelsessystem. Mange af dem kommer 
fra uddannelsessystemer, som fungerer mere 
instrumentelt og fx fokusere på udenadslære kontra 
den mere kritiske problemorienteret tilgang”

Unge får opmærksomhed på alternative 
uddannelsesveje

”Mange unge flygtninge har tårnhøje forventninger 
sig selv og det kan være sundt for dem at møde 
andre flygtninge og blive gjort opmærksom på de 
alternative uddannelsesveje. Det hjælper derfor 
med relevant viden om uddannelsessystemet og de 
mange muligheder” 

Unge får mod til at justere egen 
uddannelsessituation

”De unge får nye perspektiver på deres uddannelse, 
såsom indblik i deres styrker og svagheder. Det at 
være i en gruppe giver noget andet, fordi de unge 
spejler sig i hinanden, hvilket er vigtigt. Igen DFUNKs
ung-til-ung relation, ser jeg som rigtig vigtigt. Vi ser 
den som meget effektfuld, og det ser jeg ved de 
unge. Ved at få et indblik i andre unges erfaringer 
gør, at man får motivation og en tro på, at man 
godt kan gennemføre eller bliver anerkendt i at det 
er svært. Det er et fællesskab, hvor man kan udvikle 
sig selv”

Unge får kompetencer indenfor iværksætteri
(temaworkshop)

”De unge lærer at snakke foran andre mennesker 
og præsentere en idé, som for mange af dem er helt 
nyt og noget, de ikke er vant til. Mange af dem har 
heller ikke prøvet at fremlægge i skolen, så det er en 
god læring. De unge er blevet bedre til at tænke på 
deres idé konkret ved marketing og reklame. Vores 
erfaring er, at de fleste unge får realiseret deres 
ideer, hvor eksempelvis sidste år var det 7 ud af 12, 
som senere startede en virksomhed”



25

Samarbejdspartnere får kontakt til unge

”Rekrutteringen gennem DFUNK fungerede rigtig 
godt, vi fik over 30 deltagere, og normalt har vi 
omkring 4-5 stykker på hvert hold. Med hjælp af 
DFUNK kunne vi også starte projektet op i Aarhus, 
og det endte det med at være omkring 20, der 
gennemførte og deltog i hele forløbet. Det gjorde, at 
vores projekt lykkes bedre, fordi vi fik adgang til 
flere unge” 

Samarbejdspartnere får ny viden som giver 
mulighed for at henvise unge bredere

”DFUNK giver også god mening at samarbejde med, 
fordi jeg ofte snakker med unge om, at de gerne vil 
være med i et fællesskab, gerne vil bruge mere tid 
med etniske danske unge, og den vej gennem kan 
jeg henvise til DFUNK. Derfor bruger jeg DFUNK i 
min hverdag, fordi jeg kan henvise konkret til dem” 

CENTRALE METODER I WORKSHOP

På tværs af samarbejdspartnerne fremhæves 
Ung-til-ung metoden og brug af rollemodeller 
som centrale metoder. Derudover peges der 
også på nogle andre mere konkrete virkemidler:

Rollemodeller 

”DFUNK arbejder med rollemodeler, hvilket i teorien 
og i praksis fungerer godt, fordi det handler om 
spejling. Det er vigtigt for målgruppen at være i 
kontakt med nogle det lykkes for. Når man selv står 
og føler at man er slået hjem” 

Kollektiv indsats med forskellige aktører 

”Det styrker indsatser på flygtningeområdet, fordi vi 
er forskellige aktører med hver vores særområde 
der samarbejder. Dette er noget. jeg ikke kan give i 
de individuelle samtaler eller noget vi kunne give 
uden DFUNK” 

Brug af sociale medier

”DFUNK bruger meget de sociale medier i kontakten 
og rekrutteringen af deres unge, hvilket jeg havde 
en fornemmelse omkring, men jeg vidste ikke 
konkret hvordan. Det handler om at være meget 
aktiv på de sociale medier, skabe content og booste
begivenheder. DFUNK er gode til at gøre sig selv 
interessante ved at være aktive på de sociale 
medier, og det har jeg lært noget af”
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IDÉER TIL DET VIDERE ARBEJDE MED WORKSHOP

Samarbejdspartnere beskriver enkelte idéer til 
videreudvikling af workshop og samarbejder. 

Rollemodeller behøver ikke at være 
succeshistorier

”Jeg synes det er vigtigt, at DFUNK bliver ved med at 
styrke og udvide deres rollemodelkorps, fordi det er 
essentielt for målgruppen. Det er vigtigt, at der ikke 
kun bliver fortalt succeshistorierne, men også dem 
der finder alternativer og lykkes på andre måder. 
Det udvider kursistens uddannelseshorisont” 

Kollektiv vejledning, der rækker ud over 
workshops

” Jeg tror det er vigtigt, at de tilbud eller aktiviteter, 
der er hjælper unge flygtninge med at komme i 
uddannelse skal være kontinuerlige, struktureret og 
gruppebaseret. Sammen får de unge får nye 
perspektiver på deres uddannelse, såsom indblik i 
deres styrker og svagheder. Det at være i en gruppe 
giver noget andet, fordi de unge spejler sig i 
hinanden, hvilket er vigtigt”

Øget samarbejde mellem relevante aktører

”Jeg synes, det giver god mening, at indsatsen på 
flygtningeområdet bliver mere konsistent og derfor 
også, at der forekommer samarbejder på tværs [..]   
I fremtiden skal vi blive bedre til arbejde i synergi og 
arbejde sammen på tværs. Dette samarbejdet har 
åbent mine øjne for mulige fremtidige samarbejder. 
Det synes jeg, vi skal gøre mere af”

Øget inddragelse af lokale aktører

” Det er i hvert fald noget af det, vi haft som 
udviklingsmål, at man godt kunne have inviteret en 
lokal uddannelsesvejleder med fra den by, hvor 
man nu kom, som havde noget lokalt kendskab. Og 
måske kunne samle nogle af de unge op lokalt, hvis 
der var behov for det”

Øget fokus på korte- og mellemlange 
uddannelser 

”Jeg savner at kunne henvise til flere netværk, der 
var etableret ude på korte- eller mellemlange-
uddannelse, da fokus i høj grad ligger på de lange”
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SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT WORKSHOPDELTAGERE

Uddannelsesworkshops

Spørgeskemaundersøgelse er gennemført 
blandt deltagerne i 8 uddannelsesworkshop 
(N=111). Følgende resultater træder frem:

§ 79 % har i høj eller meget høj grad fået ny 
viden om, hvem de kan kontakte for at få 
vejledning omkring uddannelse og job.

§ 68 % har i høj eller meget høj grad fået ny 
viden om deres muligheder for uddannelse 
og job. 

§ 74 % har i høj eller meget høj grad fået 
motivation til at planlægge deres uddannelse 
og eller job.

§ 87 % har i høj eller meget høj grad fået 
information om DFUNK.

§ De to mest fremtrædende ting deltagerne har 
fået ud af at deltage på workshoppen er 
”informationer om uddannelse” og ”det 
sociale”. Selvom fokusset har været 
uddannelse, er der altså enighed om, at man 
også får noget socialt ud af at deltage.

Temaworkshops:

Spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt 
deltagerne i 3 temaworkshop (N=61). Følgende 
resultater træder frem:

• Deltagerne på workshoppen om iværksætteri, 
giver generelt udtryk for at det bedste var at 
de fik inspiration til deres egen ide. 

§ Deltagerne på workshoppen om IT og 
programmering giver alle udtryk for, at de har 
fået noget ud af workshoppen. Deltagerne på 
workshoppen om IT og programmering giver 
alle udtryk for, at de har fået noget ud af 
workshoppen. Og til spørgsmålet omkring 
eventuelle forbedringer er alle enige om, at 
der ikke kan forbedres noget nævneværdigt.

§ Over halvdelen af deltagerne på 
workshoppen om IT og programmering har 
fået inspiration til at vælge uddannelse, og 
mange af dem nævner at de godt kunne 
tænke sig en uddannelse indenfor software 
og teknologi.
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OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
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Arbejdet med at styrke sammenhængen 
mellem de forskellige indsatser i projektet. 
Aktuelt fremstår Makker-par-delen og workshop-
delen af projektet som to parallelle spor. Der kan 
være potentiale i at sikre større sammenhæng, og 
dermed måske muliggøre større synergi mellem 
de to dele af projektet. En mulighed er at styrke 
den samlede fortælling om projektet. Det gælder 
både fortællingen om, hvordan projektets 
indsatser hænger sammen og fortællingen om de 
enkelte dele. Det kan resultere i, at fx. lokale 
samarbejdspartnere i forbindelse med afholdelse 
af uddannelsesworkshop, får styrket deres billede 
af Makker-par-delen af projektet. Og herunder 
styrket muligheden for, at de brobygger til denne 
del af projektet.

Netværk som et resultatet med potentiale for 
at blive vigtigt i fremtiden.  Projektet giver 
makkerne en udvidelse af deres personlige 
netværk, hvilket kan være en vigtig faktor i at sikre 
fodfæste ift. uddannelse eller job, da netværk kan 
hjælpe til, at man finder frem til relevante 
arbejdspladser, konkrete praktik- eller studiejob-
muligheder mv.. Dette er ikke en værdiskabelse, vi 
kan se i evalueringen nu, men det er noget, der 
kan komme ud af Makker-par, og er noget, som 
projektet måske kan tydeliggøre i formidlingen af, 
hvad På vej-makkerne kan få ud af projektet.

Fællesskab på tværs af Makker-par tegner til 
at kunne blive et vigtigt element i projektet. 
Aktuelt har der kun været afholdt enkelte 
fællesaktiviteter for Makker-par (Makker-hygge), 
men der er en interesse for dette, og det fremstår 
som et potentiale, da det vil kunne styrker På vej-
makkernes netværk. 
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DFUNK fremstår som organisation, der kan 
rådgive om målgruppen. Særligt interview med 
samarbejdspartnere tegner et billede af DFUNK 
som en organisation, der har et særligt kendskab 
til målgruppen (dennes ønsker og behov). Og som 
nogen, der har særlig adgang til målgruppen fx. 
via sociale medier. Det fremstår som relevant, at 
DFUNK tydeliggør dette, og bruger det som 
ressource for og indgang til samarbejdspartnere. 

Rekruttering af Vis vej-makkere med forskellig 
baggrund. I projektet ses en overvægt af 
samfundsfaglige/humanistiske 
universitetsuddannelser. Et fokus på at rekruttere 
flere makkere med fx. naturvidenskabelige eller 
erhvervsrettede uddannelser vil være én vej at gå 
for at sikre større bredde i gruppen af Vis-vej 
makkere. 

Brobygning foregår både organisatorisk og 
individuelt. Brobygningen i projektet foregår ved 
at DFUNK organisatorisk indgår samarbejder med 
andre aktører på området – og individuelt ved at 
de henviser unge til andre tilbud. Brobygningen 
foregår ligeledes i Makker-par, hvor På vej-
makkerne fx. hjælpes til at søger vejledning andre 
steder. Det sidste element i brobygningsarbejdet 
fremstår ikke så tydeligt i projektets samlede 
fortælling. Et større fokus på dette kan både styrke 
fortællingen om, hvordan brobygningen finder 
sted på mange måder, og styrke Makker-par i at 
være opmærksomme på at arbejde med relevant 
brobygning. 


