
Jens Christian Nielsen 
Helle Rabøl Hansen

MyWay 
- Our Way

Evalueringsrapport af MyWay – et 
projekt for sårbare unge i Randers 
Kommune





Jens Christian Nielsen og Helle Rabøl Hansen 

MyWay – Our Way 
Evalueringsrapport af MyWay – et projekt 

for sårbare unge i Randers Kommune 

December 2017



Forfattere: 

Jens Christian Nielsen og Helle Rabøl Hansen 

Titel: 

MyWay – Our Way. 

Evalueringsrapport af MyWay – et projekt for 

sårbare unge i Randers Kommune 

© Forfatterne 2017 

ISBN: 978-87-7684-614-5 

Layout: 

Knud Holt Nielsen 

Rapportens titel "MyWay - Our Way" indeholder både  

et beskrivende og et analytisk aspekt. "MyWay" hedder 

projektet. "Our Way" udtrykker en af rapportens centrale 

konklusioner, nemlig at projektet ikke alene tilbyder 

indivi-duelle forløb men også adgange til et 

projektfællesskab.

MyWay er forankret under Bysekretariatet – den 
boligsociale indsats i Randers:

Projektet er støttet af:



Indhold 

Forord ............................................................................................................................................ 5 

Indledning ...................................................................................................................................... 6 

DEL I 

Hvad er MyWay? ......................................................................................................................... 10 

Evalueringen – mellem observation og aktionsforskning ............................................................ 13 

Rapportens empiriske data ......................................................................................................... 14 

Forskernes forståelse af samfund, ungdom og trivsel ................................................................ 17 

Analyse af MyWay ....................................................................................................................... 20 

Rammer og tal – lever projektet op til dets målsætninger? ......................................................... 21 

Deltagernes vurdering af forløbet og dets perspektiver .............................................................. 21 

DEL II 

Vurderinger af projektets metode og virkemidler ........................................................................ 22 

Tilblivelser i MyWay – to caseeksempler .................................................................................... 30 

Mønstre i deltagernes narrativer ................................................................................................. 35 

Sammensatte sårbarheder .......................................................................................................... 37 

Projektdilemmaer......................................................................................................................... 40 

”My” og ”Our”. Opsamlende konklusioner .................................................................................... 45

Referencer ................................................................................................................................... 47 

Om forskerne ............................................................................................................................... 49 





5 
 

MyWay – Our Way 
Evalueringsrapport af MyWay – et projekt 

for sårbare unge i Randers Kommune 

Forord 

Denne rapport er skrevet midt i en tid, hvor der er øget samfundsmæssig opmærksomhed 

på unges mentale trivsel. Vi har fulgt en gruppe unge i Randers, der ikke er i mistrivsel nok 

til en psykiatrisk behandling men heller ikke i tilstrækkelig trivsel til at klare hverdagen. 

Det er unge der er bange for ikke at slå til. Unge der har sociale udfordringer, og unge der 

skader sig selv. Det startede som en evaluering af projektet MyWay, der er forankret under 

Bysekretariatet – den boligsociale indsats i Randers og støttet af Velux Fonden. Men det blev 

også mere end det. Det blev til udvidede forståelser af sårbarhed i flertalsform. 

Sammensatte sårbarheder er det begreb, der voksede frem af analyserne, og det dækker 

over en af undersøgelsens helt centrale fund, nemlig at sårbarhed ikke kan fikseres som én 

form. Vi fandt sårbarheder, der har lidelse til fælles, men som udspringer af mange forskel-

lige forhold og baggrunde. Vi mødte unge med skæv start på livet, og vi mødte også unge 

med en positiv start på livet, men hvor mødet med skolen, teenagetiden eller begivenheder 

i familien har fået dagligdagen til at blive en udfordring. Rapporten har dermed ikke kun 

en lokal forankring men skriver sig også ind i aktuel forskning om pressede ungdomsliv.  

Tak til MyWay-projektet for at åbne deres døre helt op for os, og tak til de mange 

unge deltagere, der har delt deres tanker med os. 
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Indledning 

Bysekretariatet i Randers har med støtte fra Velux Fonden i 2016 igangsat ungdomsindsat-

sen MyWay, hvis formål er at skabe en understøttende og behandlende indsats for 

15-25-årige unge i Randers Kommune, der befinder sig i gråzonen mellem trivsel og mis-

trivsel. Unge i gråzonen er defineret som unge, der på den ene side har væsentlige psyko-

sociale problemstillinger inde på livet, der i omfang og intensitet ligger ud over, hvad der 

kan betragtes som en forventet del af ungdomslivet, men som på den anden side umiddel-

bart ikke vurderes at give mulighed for behandling i det etablerede behandlingssystem. 

MyWay er organiseret som et helhedsorienteret 16 ugers behandlingsforløb, hvor 

unge både får individuel psykologisk samtaleterapi og indgår i et gruppeforløb med andre 

unge samt et handlingsorienteret mentorforløb. Alt sammen med de samme professionelle 

ud fra idéen om at samle hele indsatsen omkring den unge i ét tilbud, hvor den unge kan 

profitere af sammenhængen mellem de individuelle samtaler og de tematikker, der i fæl-

lesskab arbejdes med i gruppeforløbet samt de praktiske skridt, der bliver taget i mentor-

forløbet (Bysekretariatet 2016).  

Ungdomsforskerne Helle Rabøl Hansen og Jens Christian Nielsen har siden slutnin-

gen af december 2016 fulgt MyWay i et 3-årigt forskningsbaseret sparrings- og evalue-

ringssamarbejde, der fokuserer på tilbuddets forløb og udvikling. Nærværende evalue-

ringsrapport behandler de foreløbige erfaringer og resultater af indsatsen med udgangs-

punkt i forskernes følgeforskning af projektets første periode og har på baggrund af de 

hidtidige projekterfaringer fokus på projektets tilrettelæggelse og deltagergruppe. Rappor-

ten er baseret på empiriske nedslag, hvor især den tætte følgeforskning af deltagerhold 4 

står centralt i analysen af deltagernes umiddelbare udbytte af og perspektiver med indsat-

sen. Følgeforskningen har dog samtidigt haft fokus på at afsøge de erfaringer, udviklinger 

og perspektiver, der knytter sig til tilrettelæggelse, organisering og dokumentation af ind-

satserne på de tidligere deltagerhold. 

I rapporten afsøger vi, hvorvidt der er mønstre i problemstillinger blandt MyWay’s 

deltagere, fx med hensyn til opvækstvilkår og skolegang. Vi ser på mulige forskelle i de 

problematikker, der henvises med, og andre problematikker, der måtte vise sig undervejs i 

behandlingsforløbet. 

Evalueringsrapporten er bygget op i to hoveddele. Første del omfatter beskrivelser 

af MyWay-projektet og af evalueringens arbejde. Anden del udgør selve analysen af 

projektets styrker og svagheder og her især med udgangspunkt i en empirisk 

deltagelsespraksis. 
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DEL I 
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Hvad er MyWay? 

MyWay formidles som et behandlingstilbud, der henvender sig til unge i Randers Kom-

mune med psykosociale trivsels- og mistrivselsproblematikker. MyWay er organisatorisk 

placeret som en særlig enhed i Bysekretariatet i Randers, der koordinerer den boligsociale 

helhedsplan i de udsatte boligområder i Randers Nord. Projektet var i sin første fase 

primært tiltænkt unge ansøgere fra Randers Nord, men efterspørgslen bredte sig til resten 

af kommunen. På nuværende tidspunkt er deltagerne således fra hele byen. 

Projektet er finansieret af Velux Fonden. I projektperioden fra 1. februar 2016 til 31. 

januar 2020 vil MyWay gennemføre ca. 12 forløb med 12-15 deltagere pr. forløb. Det for-

ventes, at omkring 150 unge vil have gennemført et forløb i perioden. 

Visitering til MyWay 

Projektet har en fast visiteringsprocedure. Henvendelse om deltagelse på projektet sker 

primært gennem professionelle, fx UU-vejleder, sagsbehandlere i jobcenter og familieafde-

ling, AKT-lærer osv., men også via henvendelser fra forældre/familie og i nogle tilfælde de 

unge selv. Den første henvendelse er via udfyldelsen af et henvisningsskema og telefonisk 

kontakt. Med mindre der, ifølge projektledelsen, er ”åbenlyse grunde” til, at tilbuddet ikke 

er relevant for den unge, inviteres den unge til en forsamtale, hvor det vurderes, om 

MyWay forekommer at være det rette tilbud. Vurderer begge parter efter den første for-

samtale, at det er tilfældet, er det den unges eget ansvar at melde tilbage fx med et telefon-

opkald, hvis de ønsker at komme til den anden forsamtale. Dette sker med henblik på at 

afsøge, om deltagernes motivation for deltagelse opleves som ”stærk nok” til, at de selv 

tager kontakt. Forsamtalerne afsøger således grundigere hvorvidt arten og omfanget af den 

unges psykosociale problemer og konkrete livssituation gør tilbuddet relevant og vil gøre 

det muligt at opbygge en terapeutisk relation i forløbet. Unge, der fx er visiteret til eller er i 

anden konkret behandling, tilbydes i udgangspunktet ikke en plads. Der er også unge, som 

det vurderes har problemer af en sådan karakter og omfang, at projektet søger at videre-

henvise den unge til anden behandlingstilbud, fx hvis en deltager viser sig at være suicidal. 

Der er endvidere unge, som er i uddannelses- eller beskæftigelsesforløb, der vanskeliggør 

deres deltagelse. Ligesom der kan være unge, som afstår fra at deltage, fordi de ikke kan 

forpligtige sig på alle projektets dele, fx er der unge, som ikke umiddelbart har mod på 

og/eller lyst til at indgå i et gruppeforløb. 

Der eksisterer ikke tal på det samlede antal unge, der i alt har henvendt sig til 

MyWay-projektet i dets levetid. Projektet har alene opgjort antallet af unge, som har været 

til forsamtale(r), og hvor mange der efterfølgende er påbegyndt et forløb. På de fire første 

deltagerhold har 87 unge været til forsamtaler. Af disse har: 
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 51 påbegyndt et MyWay-forløb og

 36 unge er blevet afvist eller har selv afslået tilbuddet om et MyWay-forløb.

Et MyWay-forløb 

MyWay-forløbet er organiseret som et sammenhængende 16 ugers forløb, hvor et 

deltagerhold får kombineret: 

1) Individuel psykologisk samtaleterapi med

2) Mentorforløb, hvor der arbejdes konkret og praksishandlende på nogle af de unges

udfordringer og med

3) Samtalegruppeforløb med andre unge, de kan spejle deres problemstillinger i og med

Det 16 ugers forløb inkluderer forsamtaler og opfølgningssamtaler, der foregår efter 

gruppeforløbet er afsluttet. 

Siden hold 2 har MyWay defineret, at en ung anses for at have gennemført et forløb, 

når den unge har taget del i alle tre kerneaktiviteter (individuel samtaleterapi, gruppe-
samtale og mentorforløb). Modsat på hold 1 hvor en deltager var defineret som en 

ung, der blot var optaget på forløbet. Der kan godt forekomme afbud og udeblivelser fra 

forløbsaktiviteter, så længe deltagerne holder en løbende kontakt med projektet og det 

ikke giver anledning til tvivl om deltagernes mulighed for at få et udbytte af forløbet. 

I de individuelle psykologsamtaler arbejder de unge i samarbejde med projektets 

psykolog med de problematikker, som har dannet grundlag for henvisning til forløbet, fx 

angst, tristhed, vrede, ensomhed, mobning, selvskade og selvværdsproblematikker. I et 

forløb tilbydes de unge 7-9 psykologsamtaler. I gennemsnit har deltagerne på hold 1 til 4 

haft ca. 6 samtaler i løbet af processen. Samtalerne er ofte den første aktivitet i selve forlø-

bet, men bygger også videre på de indledende visiteringssamtaler. I nogle tilfælde rækker 

samtalerne udover gruppeforløbet, men afsluttes for de fleste i umiddelbar forlængelse af 

gruppeforløbets ophør. 

Gruppeforløbet danner rammen for de unges erfaringsudveksling og samtidige læ-

ring i relation til at tilegne sig viden og redskaber om de problematikker, som gør sig gæl-

dende blandt de enkelte unge, dvs. en proces der omtales som psykoedukation. Det kan fx 

handle om negative selvbilleder, hvor deltagerne i gruppeforløbet hører om og arbejder 

med, hvordan man forholder sig til selvkritiske tanker. Gruppeforløbet er derved tæt for-

bundet med de individuelle psykologsamtaler. Gruppeforløbet har den funktion, at de 

unge får mulighed for at spejle sig i hinanden og indgå i et socialt fællesskab, hvor de bl.a. 

kan øve nogle af de kompetencer, der kan opleves som svære for dem i sociale sammen-

hænge, de normalt indgår i og/eller gerne vil indgå i. Gruppeaktiviteterne var oprindeligt 
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planlagt til ca. 12 møder, men har fra hold 2 været 10 møder af ca. 1 ½ times varighed hver 

uge. Gruppeforløbet har desuden ændret karakter undervejs ved, at deltagerne siden hold 

3 har været inddelt i to grupper, hhv. en formiddags- og en eftermiddagsgruppe ud fra den 

erfaring, at der er bedre gruppedynamik, når deltagerne kan arbejde i mindre grupper. På 

gruppemøder arbejdes der tematisk med forskellige øvelser og metoder, der kan bidrage 

til at forstå selvet og danne grundlag for erfaringsudveksling mellem deltagerne. Projekt-
medarbejderne leder og faciliterer møderne for at sikre, at alle deltagende unge får 

mulighed for bidrage, blive hørt og anerkendt i gruppens dialog og udvekslinger af 

erfaringer. 

Mentorforløbet har som funktion at understøtte de to øvrige aktiviteter: Den 

individuelle terapi og gruppeforløbet. Det er et tilbud om støtte til faktiske og praktiske 

handlinger i forbindelse med erkendelser og ønsker fremkommet i de individuelle 

psykologsamtaler samt gruppeforløbet, fx kunne det være et ønske om at turde benytte 

sig af offentlige transportmidler; at kunne købe ind steder hvor der er mange mennesker; 

at åbne sin Nem-ID; budgetlægning og at afsøge uddannelsesmuligheder eller facilitering 

af sociale relationer gruppemedlemmerne imellem. Mentorforløbet er dermed en 

mulighed for, at de unge uden for forløbets trygge rammer eksponeres for egne 

formulerede udfordringer. I projektbeskrivelsen beskrives dette som, at 

deltagerne prøver ”at implementere forandringerne direkte i deres levede liv og 

dermed styrker disse forandringers bæredygtighed” (Bysekretariatet 2016). 

I relation til forløbet har deltagerne siden hold 3 fået tilbud om en ugentlig fast social 

gruppe-aktivitet, hvor deltagerne har mulighed for at mødes på en café i byrummet 

sammen med en af projektlederne, fx for at spille spil sammen eller bare snakke. 

Hensigten er at øve sociale færdigheder og styrke deltagernes interne relationer. Det 

frivillige tilbud om at mødes socialt har opstart, når deltagerne er ved at være midtvejs 

i gruppeforløbet. I denne aktivitet har deltagerne mulighed for at møde hinanden på 

tværs af formiddags- og eftermiddagsholdet. Eftersom det er frivilligt at deltage, er det 

imidlertid langt fra alle un-ge som nødvendigvis deltager/deltager kontinuerligt i denne 

aktivitet. I gennemsnit har der været 4 deltager pr. caféaktivitet på hold 3 og hold 4. 

Efter at have gennemført MyWay-forløbet får deltagerne desuden tilbudt at 

mødes under uformelle rammer en gang hver anden uge med de øvrige deltagere på tværs 

af alle deltagerhold. Denne aktivitet benævnes som en alumne-gruppe, da den giver 

deltagerne mulighed for at holde kontakten til MyWay og et socialt netværk med andre 

unge, der har eller har haft sårbarhed og mistrivsel inde på livet. Alumnegruppen 

mødes som regel på Randers Bibliotek, hvor deltagerne spiller og snakker sammen. 

Fordelt på de 13 alumne-gruppemøder, der har været afholdt frem til ultimo juni 2017, 

har der i gennemsnit været 6 unge deltagere pr. møde. Der er ofte gengangere blandt de 

unge, der kommer på biblioteket. 
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Evalueringen – mellem  
observation og aktionsforskning 

Den forskningsbaserede evaluering trækker på en række empiriske dataindsamlinger, der 

giver et grundlag for at vurdere MyWay-projektets idé, tilgange, deltagerudbytte og forløb. 

Det drejer sig først og fremmest om observation og analyse af udvalgte projektaktiviteter 

og interviews med projektledere og deltagere samt dokumentindsamling. Et centralt ned-

slag i evalueringen er følgeforskningsforløbet af deltagerhold 4, der er blevet fulgt igennem 

et helt forløb fra februar 2017 til juni 2017. Sideløbende indgår der også data fra den spar-

ring og de seminarer, der har været mellem projektets ansatte og forskerne, hvor projektets 

foreløbige erfaringer er blevet drøftet og forskerne undervejs er kommet med input til mu-

lige justeringer og perspektiver i projektets videre tilrettelæggelse og organisering. Evalue-

ringen har i den forstand haft præg af aktionsforskning, hvor dialogen med praksisfeltet 

om forskningens erfaringer og resultater i nogen grad har haft mulighed for at påvirke 

forskningsfeltet undervejs. Imidlertid er de fleste overvejelser og dialog om mulige juste-

ringer blevet anvendt fremadrettet, dvs. at de primært er blevet implementeret i relation til 

hold 5 og derved indgår vurderingen af disse ikke i evalueringens empiri.  

Evalueringens genstandsfelter og formål 

Evalueringen undersøger: 

 Problematikker knyttet til projektets valg af målgruppe og dets rekruttering og

visitering af deltagere, herunder fastholdelses- og frafaldsproblematikker

 Mulige fordele og ulemper ved projektets tilrettelæggelse af forløbet, herunder

hvordan de forskellige aktiviteter i forløbet forbinder sig til hinanden

 Deltagernes umiddelbare udbytte og perspektiver

 Om projektet er en succes, en delvis succes eller ikke en succes ud fra de mål-
sætninger projektet selv har opstillet. Her vil der bl.a. være opmærksomhed på,

hvorledes man er i stand til at udvikle delmål undervejs

Evalueringens formål på sigt er at bringe viden videre til andre kommuner og/eller institu-

tioner, der ønsker at opbygge MyWay-lignende projekter målrettet sårbare unge. 
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Rapportens empiriske data 

Denne rapport er empirisk baseret på følgeforskning af MyWay. Forskerne har som et cen-

tralt nedslagspunkt som ovenfor nævnt fulgt deltagerhold 4, dets deltagere og aktiviteter 

tæt. Følgeforskningen af dette hold er en central kilde til forståelse af MyWay, dets impli-

kationer og perspektiver. Imidlertid er det ikke den eneste kilde. Interview og løbende dia-

log med projektets ansatte udgør sammen med projektets skriftlige dokumentation og regi-

strering af samtaler og aktiviteter et andet centralt empirisk bidrag til følgeforskningen. 

Udover interview og samtaler med deltagere på hold 4, er der foretaget fire interview med 

deltagere fra de tre første deltagerhold. Ligesom der er foretaget en mindre survey 

(12 spørgsmål) omkring deltagernes skolegang på tværs af deltagerhold 1 til 4. 

Endvidere er der anvendt en auditiv metode, hvor en stor del af hold 4 har indtalt 

såkaldte audioLogs efter sidste gruppemøde.  

Der vil ikke blive formidlet analyser af data fra hold 5, da dette hold er igangværen-

de ved rapportens afslutning. 

Følgeforskning af Deltagerhold 4 

Følgeforskningen af hold 4 har strakt sig fra 1. februar 2017 til 30. juni 2017. I den periode 

har vi bl.a. fulgt gruppeforløbet tæt på. Vi har deltaget i fem gruppemøder, hvor vi har 

observeret og deltaget i aktiviteter og dialog (se boks 1). I sammenhæng med gruppemøder 

har vi interviewet deltagere. Interviewene er både foregået som individuelle semistruktu-

rerede interviews eller som en samtale til fods på vej til og fra gruppeforløbet (walk-and-

talk-interviews). Hovedparten af deltagerne er blevet interviewet. Enkelte deltagere har 

takket nej til vores forespørgsler om interview, mens andre er blevet interviewet flere gan-

ge for at komme tæt på de individuelle processer, der knytter sig til MyWay-forløbet. For 

to deltageres vedkommende har vi også deltaget i deres forsamtale forud for forløbet. Alle 

deltagere har imidlertid indgået i uformelle samtaler med os undervejs i forløbet 

(se boks 2). 

I relation til afslutningen af gruppeforløbet indtalte alle de tilstedeværende deltagere 

en audioLog til forskerne, hvor de fortæller om det udbytte, de har fået af processen. 
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Boks 1: Oversigt over interview 

Forskerdeltagelse i gruppeaktiviteter samt temaoverskrifter på møderne: 

 1. gang – opstart: Introduktion og præsentation.

 3. gang: Værdier & Superhelte

 5. gang: Rådgiveren & Bussen

 7. gang: Bemærkeren & Mindfulness

 9. gang: Udforskeren & Styrker

 10. gang – afslutning: Forskerne deltog ikke, men deltagerne producerede audioLogs

til forskerne

Boks 2: Oversigt over følgeforskning af gruppeaktiviteter 

Interview og samtaler med deltagere fra hold 4: 

 Deltaget i 3 af de unge potentielle deltageres forsamtaler (to af de unge blev efterføl-

gende optaget på forløbet, mens dens tredje efterfølgende blev viderehenvist)

 10 deltagere er blevet interviewet undervejs, heraf er 7 deltagere blevet interviewet to

gange undervejs (en af de unge blev interviewet efter ophør i MyWay)

 Alle deltagere har indgået i uformelle samtaler med forskerne i forbindelse med

gruppemøderne

Følgeforskning af og med MyWay’s ansatte 

Vores empiriske hovedfokus har været på projektets målgruppe: De unge. For at komme 

tæt på projektets logikker, forståelser og praksisser har vi suppleret dette fokus med følge-

skab af projektets to ansatte. Vi har observeret de ansatte i deres daglige projektarbejde, 

gennemført interviews og afholdt status- og udvekslingsmøder undervejs. Fx har vi med 

henblik på at få de ansattes umiddelbare oplevelser og refleksioner om projektets aktivite-

ter og unge, talt med dem før og efter de har afholdt gruppemøder samt før og efter de har 

haft individuelle psykolog- eller mentorsamtaler med de unge. Nogle af disse samtaler er 

foretaget over telefon eller skype. Midtvejs gennemførte vi et fælles arbejdsseminar, hvor 

forskerne præsenterede deres foreløbige analyser. Dels med henblik på at berige analyser-

ne og dels for at bringe mulige anbefalinger i spil til det igangværende arbejde. 
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Forskernes forståelse af samfund, 
ungdom og trivsel 

Vi har i vores arbejde taget udgangspunkt i et kontekstuelt udviklingsperspektiv. Det be-

tyder, at vi ikke udelukkende forstår MyWay-deltagere som individer, der ankommer til 

projektet iført en fikseret personhistorik, men at de unge også udvikler sig undervejs i sam-

spil med andre deltagere og indenfor projektets rammer og betingelser. Således er de unge 

i projektet ikke kun personer, som er, men også personer som bliver til i en konkret lokal 

projektsammenhæng. Det kontekstuelle udviklingsperspektiv kan også tolkes som et situe-

ret læringsperspektiv (Lave & Wenger 1991), hvilket betyder, at mennesker udvikler sig og 

lærer livets mestringer i skabende sammenhænge med andre. 

Ungdomstiden er i samfundets øjne en transitionstid. Unge er på vej væk fra foræl-

dreafhængighed og på vej mod deres egen voksentilværelse. Det forventes, at de uddanner 

sig og danner sig ind i samfundsstruktur og samfundskultur. Men unge er ikke kun i 

vækst. De er også værende nu og her (Hansen et al. 2016, Nielsen 2017), og de vil gerne 

finde mening med det de gør og høre til i en sammenhæng. De udviklingsprocesser kan 

der snubles i, hvis barndommen har været turbulent og utryghed, eller hvis man oplever, 

at ungdomstiden byder på udfordrende pres alle steder fra. Nogle unge reagerer på tung 

bagage eller på perfektionspres ved at få kriser i livet. De bliver særligt sårbare og skrøbe-

lige i et samfund i fart, der kræver højt tempo og performende selvpræstationer (Sørensen 

& Nielsen 2014). Vi tager på den baggrund udgangspunkt i, at trivsel er et fænomen, der 

ikke udelukkende kan knyttes til individers indre psykiske og eller ydre fysiske tilstand 

men også handler om sociale vilkår og tilstande. 

Vores kontekstuelle forståelser af samfund, individer og trivsel betyder, at når vi 

følger deltagerne i MyWay-projektet, forsøger vi at forstå de unge i de sammenhænge og 

betingelser, der præger dem og har præget dem. En ikke uvæsentlig del af deltagerne har 

uanset deres start i livet eksempelvis haft komplicerede grundskoleliv bag sig, der ser 

ud til at følge med ind i ungdomstiden i form af usikkerhed over at skulle træde ind nye 

steder. 
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DEL II 
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Analyse af MyWay 

Denne del af rapporten indeholder fortolkninger af den indsamlede data fra følgeforskning 

af MyWay-projektet.  

Nedenfor præsenterer vi forskellige kvantitative og kvalitative temanedslag, der 

illustrerer projektets omfang og succesformåen men også belyser dilemmaer i en projekt-

hverdag, der skal håndtere sårbarheder. Vi sætter lys på projektets metode og de effekter, 

det har på deltagerne. For at kunne følge de analytiske pointer omkring hvordan projektets 

metoder taler sammen med de unges sårbarheder og psykosociale problemstillinger, ud-

folder vi to af de unges projektnarrativer, som eksempler på hvordan livsproblemer og et 

MyWay-forløb opleves af deltagerne på nært hold. Vi ser derefter nærmere på mønstre i 

sårbarhed blandt deltagerne og disse mønstres sammensathed, og hvordan dette kobler sig 

til MyWay-projektets indsatser. Afslutningsvis drøfter vi nogle af de dilemmaer, der har 

vist sig i projektet, inden vi opsamlende konkluderer på evalueringen af projektet. 
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Rammer og tal – lever projektet 
op til dets målsætninger? 

I projektbeskrivelsen er det kvantitative mål, at der i projektperioden gennemføres 12 hold 

med 12–15 deltagere på hvert hold. Det er en kvantitativ målsætning, at 80 pct. af deltager-

ne skal gennemføre forløbet. 

I skrivende stund er hold 4 færdig og hold 5 er igangværende. Til og med hold 4 har 

51 unge fået pladser og 8 er faldet fra undervejs. Der er således 84 pct., der har gennemført 

og det kvantitative mål er dermed nået.  

Ud fra deltagerperspektiver og projektledernes psykologiske og praksispragmatiske 

vurderinger kan deltagergruppen deles ind i to hovedgrupper. Størstedelen af de 51 unge 

der har gennemført forløbet har haft et godt udbytte i form af positiv selvudvikling og/eller 

mod til at påbegynde, genoptage eller fortsætte studier, søge arbejde eller andet der kan 

kvalificere et videre livsforløb. Det drejer sig om 3/4 af deltagerne. Den sidste gruppe på 

1/4 af deltagerne er unge, der enten har afbrudt forløbet eller hvor udbyttet vurderes som 

sparsomt.  

Deltagernes vurdering af forløbet og dets perspektiver 

”Det har været vigtigt for mig at være med i projektet. Det har faktisk betydet alt for mig. 

Alt det Berit og Tine (red: projektlederne) har gjort”. Kvindelig deltager på hold 4 

Deltagerne på hold 4 udtrykker i vores samtaler og interviews med dem generelt en stor 

tilfredshed med MyWay-forløbet. Det kommer også til udtryk på det afsluttende gruppe-

møde, hvor deltagerne blev bedt om individuelt at reflektere over og derefter besvare 3 

spørgsmål om deres MyWay-forløb: 

1) Hvad har det betydet for dig at være med i MyWay?

2) Hvad vil du ISÆR tage med dig videre fra MyWay?

3) Er der noget, som har været knap så godt i MyWay?

Deltagerne fik mulighed for at gå en tur og tænke over spørgsmålene inden de ringede 

til forskernes telefonsvarer og indtalte deres svar – det vi benævner audioLogs. Enkelte 

deltagere valgte at få de projektansatte til at fremsende deres besvarelser i skriftligt form. 

Som det ovenstående citat tydeligt indikerer, har MyWay-forløbet og de to projektledere, 

Berit og Tine, haft en stor og afgørende betydning for den unge deltager. Det uddybes af 
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deltageren på det andet spørgsmål, hvor hele forløbet fremhæves som godt, men især har 

det givet hende ”et større livsmod og et fællesskab med de andre”. 

Disse to forhold går igen i de unges besvarelser. For det første fremhæves betydnin-

gen af at have mødt andre, der har det ”som en selv” og som går og tumler med de samme 

slags problemer. Det kan tolkes som, at det har en positiv effekt på de unge, at de oplever, 

at de ikke er de eneste, der har sårbarhed inde på livet og de problemstillinger, de slås med 

er relativt udbredte og normale fænomener blandt unge, dvs. erfaringsudvekslingen kan 

bidrage til en form for aftabuisering af den mistrivsel de unge er bærere af og som de både 

kan føle sig alene med og være skamfulde over. En ung deltager fortæller fx at det hun 

tager med sig fra forløbet er en bevidsthed om: ”At man ikke er alene om de svære ting”. For 

det andet fremhæver flere, at de er blevet mere opmærksomme på dem selv og deres egne 

behov, fx at de skal tro mere på sig selv. Mange peger på, at de har fået konkrete redskaber, 

som de kan anvende i deres hverdag og særligt ”når det hele føles uoverskueligt”, som en del-

tager formulerer det. For det tredje er der deltagere, som eksplicit fortæller, at forløbet har 

hjulpet dem til at få ”en retning og et mål”. I den forstand lever MyWay-forløbet for disse 

deltagerne op til sit mål om at give de unge en rutebeskrivelse. 

I de unges audioLogs-besvarelser er der få kritiske kommentarer. Her skal vi huske 

på, at vi alene har udsagn fra de unge, der har gennemført forløbet, men næsten halvdelen 

af de unge deltagere besvarer det tredje spørgsmål (Er der noget, som har været knap så 

godt?) ved at skrive: ”INTET” eller ”Ikke rigtigt”. En af de unge deltagere fortæller dog, 

at hun havde forestillet sig at opnå en større personlig forandring, end hun har oplevet i 

forløbet. Men hun fremhæver samtidigt, at det har været godt ”at møde andre, der også 

kæmper med problemer, som de ikke føler de har kunnet løse”. En anden ung fortæller, at hun 

har følt sig tvunget til at gøre nogen ting, hun ikke helt havde lyst til, men hun har 

gjort det og det har hjulpet hende til at kunne få hjælp til forskellige udfordringer. En tredje 

peger på, at det måske i begyndelsen var svært at se, hvad man kunne bruge forløbet 

til, men det var dog kun i begyndelsen. Der er også en deltager, som peger på, at de var 

relativt få deltagere til nogle af gruppemøderne og endeligt er der en deltager, som 

nævner transporten til gruppemødet som en negativ udfordring. 

Vurderinger af projektets metode og virkemidler 

En grundtanke i MyWay er, at sårbare unge profiterer af individuel samtaleterapi med en 

psykolog, men at karakteren af den sårbarhed og de psykosociale problemstillinger, disse 

unge ofte er bærere af, både kalder på støtte til mere praktiske handlinger og på at de får 

mulighed for at indgå i fællesskaber med og erfaringsudveksle med andre unge, der har 

psykosociale problemer og sårbarhed. MyWay-forløbet består derfor af en kombination af 

individuel psykologisk samtaleterapi, samtalegruppe med andre unge og samtaler med en 

mentor. Alle de tre dele af forløbet varetages i MyWay af de samme to medarbejdere, hvil-
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ket styrker sammenhængen mellem delene og muligheden for tværgående at gøre brug af 

viden og erfaringer fra de forskellige dele. 

De individuelle psykologsamtaler arbejder med de psykosociale problemstillinger, 

den unge er blevet henvist med og som forsamtalerne har udbygget som værende centrale. 

I den terapeutiske samtale arbejder den unge i samarbejde med projektets psykolog med 

de problematikker, som har dannet grundlag for henvisning til forløbet, fx angst, tristhed, 

ensomhed, mobning, selvskade og selvværdsproblematikker. Samtalerne er ofte den første 

aktivitet i selve forløbet, og derfor arbejdes der i den eller de første samtaler både på at 

skabe en terapeutisk relation og på at få den unge til (bedre) at kunne registrere sine følel-

ser og tanker. I samtalerne arbejdes der med nyere former for kognitiv adfærdsterapi. Det 

vil sige at en væsentlig komponent i det terapeutiske forløb er øvelser og handlemæssige 

ændringer. Det er fx øvelser, der kan bruges til at håndtere negative tanker eller 

angst-tilstande. Det er som regel de samme (typer) øvelser, der arbejdes med i mentor-
samtalerne. Der er både i samtaleindhold og øvelser overlap mellem samtaleterapien og 

mentorsamtalerne. Tilsvarende er der samspil med gruppeforløbet. I terapien inddrages 

og drøftes ofte nogle af de øvelser deltagerne har haft i gruppeforløbet, men der tales 

også om, hvorvidt deltagerne oplever gruppen som et trygt fællesskab at dele erfaringer 

og problemstillinger i samt om de anser det som brugbart at høre om de andres 

problemstillinger. Erfaringerne er, at den individuelle samtaleterapi styrker de unges 

opmærksomhed på egne signaler og reaktionsmønstre samt at de kommer til at udvise 

større forståelse overfor dem selv i løbet af forløbet og dermed ender med at være mindre 

selvkritiske. 

Mentorsamtalerne tager indledningsvis udgangspunkt i en rutebeskrivelse del-
tagerne udfylder, hvor der både sættes fokus på den unges problematikker og 

udfordringer og på håb og ønsker for deres forløb i MyWay (se nedenstående figur). 

Rutebeskrivelsen er bl.a. inspireret af Tønnesvangs vitaliseringsmodel (Tønnesvang & 

Hedegaard 2015). 
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I mentorsamtalerne arbejdes der – som i de individuelle forsamtaler – med psykosociale 

problemstillinger, men nu med et større fokus på forskellige former for praksishandlinger, 

der kan forandre de unges situation. En praksishandling kan være at bruge et regi-
streringsskema, hvor den unge noterer, hvad de konkret gør i løbet af dagen. En sådan 

kognitiv strukturerende øvelse, der er et kendt redskab i adfærdsterapi kan bl.a. 

understøtte, at de unge lærer at fokusere på det de får gjort i hverdagen, fremfor det de 

ikke får gjort. I skemaet noteres desuden, hvad den unges tanker og følelser er i 

forbindelse med de registrerede aktiviteter. Erfaringen er, at den type redskaber i samspil 

med mentorsamtaler kan hjælpe nogle af de unge til at få overblik og struktur i deres 

hverdag, og derved kan de bl.a. komme til at opleve mindre pres og stress.  

Hvis det er muligt og relevant kobles praksishandlingerne med de øvelser, der ar-

bejdes med i gruppeforløbet og psykologsamtalernes fokuspunkter, fx kan det nævnte re-

gistreringsskema udvides til også at nedskrive selvkritiske tanker og mulige alternativer til 

disse. Men mentorforløbet kan også mere end at understøtte de unges arbejde med deres 

problemstillinger og give samspil med gruppeforløb og individuelle psykologsamtaler. 

Mentor hjælper således de unge med at løse helt konkrete udfordringer og løfte praktikali-

teter i deres hverdag, hvis det er påkrævet. I nogle tilfælde kan det være ved at ruste de 

unge til selv at klare en social udfordring, fx hvordan skal jeg kontakte en veninde jeg ger-

ne vil se igen eller hvordan skal jeg fortælle andre unge om min sårbarhed. I andre tilfælde 
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kan det være, at mentor sammen med den unge gør noget, der opleves udfordrende for 

deltageren som fx at tage NemID i brug, at handle i et supermarked i myldretiden, at tage 

bussen eller at skulle til en samtale med en studievejleder. 

Endeligt er der også tilfælde, hvor mentor på vegne af den unge hjælper med at løse 

benspænd såsom at kontakte en sagsbehandler, hvis en ung står overfor at blive økono-

misk sanktioneret grundet fravær på deres uddannelses- og aktiveringsforløb, fordi de har 

deltaget i MyWay’s gruppemøder. Hvor mere klassisk kognitiv adfærdsterapi ligger op til, 

at deltagerne selv handler, adskiller MyWay-forløbet sig her ved, at den unge får en wing-

man (mentor) ved sin side når der handles. Erfaringerne er, at de unge gennem mentor-

samtalerne både oplever, at de får støtte og hjælp til at håndtere og løse deres psykosociale 

udfordringer og mere generelt får styrket deres mod til at handle. Et mod der kan være 

brudt ned i andre institutionelle sammenhænge, hvor de unge har oplevet at blive mødt 

fordomsfuldt og med en manglende tro på deres evner og villighed til forandring.  

Gruppeforløbet er organiseret som ugentlige møder af 1 ½ times varighed. På mø-

derne deltager projektets to ansatte som undervisere i de tematikker, der behandles på 

møderne, og som facilitatorer for deltagernes erfaringsudveksling og gruppearbejde. Pro-

jektmedarbejderne har en central rolle i gruppemøderne, da de skal sikre, at alle deltagen-

de unge får mulighed for bidrage, blive hørt og anerkendt i gruppens dialog og udvekslin-

ger af erfaringer. Samtidigt er det intentionen med gruppeforløbet, at efterhånden som 

deltagerne lærer hinanden at kende og bliver trygge ved deltagergruppens fællesskab skal 

de i videst muligt omfang styre dialogen selv. Det er erfaringen fra deltagerholdene, at det 

sjældent forholder sig sådan, at deltagerne overtager styringen på møderne, men at dialo-

gen mellem deltagerne dog bliver mere fri og åben nogle møder ind i forløbet, når delta-

gerne har lært hinanden at kende og er blevet trygge ved dele deres erfaringer med sårbar-

hed. Tilbuddet om et gruppeforløb fremhæves som meget vigtigt af flere deltagere, fx for-

tæller en af deltagerne, hvordan det fællesskab, hun har fået med de andre unge, har været 

betydningsfuldt og hvordan hun i hverdagen har kunnet glæde sig til at skulle se de andre:  

”Det har været så godt for mig at lære de andre at kende og at gå og glæde mig til at se dem 

igen”.  

En anden deltager fortæller tilsvarende, at det nærmest var sørgeligt, da det gik op for 

ham, at gruppeforløbet var ved at være slut:  

”Ja og så sad jeg der og tænkte. Er det slut nu med at skulle se de andre. Slutter det bare her? 

Ja så kan vi komme på cafeen, men jeg kunne godt fortsætte med at komme til de møder der 

(dvs. gruppemøderne, red.)”. 
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Gruppeforløbet har fokus på forskellige tematikker, hvor de unge kan lære om selvet og 

dets reaktioner knyttet til nogle af de mest udbredte mistrivselsproblematikker, fx angst, 

selvkritik, ensomhed og usikkerhed, og de kan arbejde med øvelser og metoder, hvor de 

unge kan udveksle erfaringer med hinanden og gennem forskellige øvelser kan forholde 

sig konstruktivt til deres mistrivsel, fx gennem øvelser fra den kognitive adfærdsterapeuti-

ske tilgang ACT (Acceptance and Commitment Therapy), hvor der bl.a. arbejdes med ac-

cept af, at man har selvkritiske tanker, og hvordan man kan slippe disse tanker, så de ikke 

får lov til at styre, hvad man kan og ikke kan i sit ungdomsliv (se boks 3 for mere om ACT).  

Boks 3: 

Hvad er ACT? 

ACT er en forkortelse for Acceptance and Commitment Therapy og udtales som et ord. ACT 

er en retning indenfor kognitiv psykoterapi. Den er del af det, der ofte benævnes tredjegenera-

tions kognitions- og adfærdsterapi (Öst 2008). ACT har fokus på forandring af relationen mellem 

klienten og dennes svære tanker og følelser og ikke på at reducere symptomerne, fx at de har 
selvkritiske tanker eller oplever nedsat stemningsleje. I terapien arbejdes der på at få de 
svære tanker og følelser til at fremstå som normale og relativt harmløse psykologiske 

foreteelser, der kan accepteres og rummes. Forskningsresultater indikerer, at brugen af ACT 

i behandlingen har en god effekt overfor en bred række af psykiske lidelser og problematikker, 

fx stress, depression, angst og misbrug (jf. Hayes et al. 2006).  

En grundtanke i ACT er, at sproget gør os i stand til at skabe en model af verden, planlægge og 

forudsige fremtiden samt lære af fortiden, men samtidigt gør det os også i stand til bl.a. at 

genopleve smertelige oplevelser, bekymre os om ubehagelige fremtidsscenarier, sammen-
ligne os med andre og skabe regler for os selv, der kan være destruktive og ødelæggende 

for det liv vi gerne vil leve. I den fysiske verden kan det være en stor styrke for mennesker, at 

de kan finde løsninger på, hvordan problemer kan undgås eller løses, så de forsvinder, 

men i relation til vores sind er det sjældent en strategi, der virker hensigtsmæssig. Her ser det 

nærmere ud til, at forsøget på kognitiv og emotionel kontrol eller undgåelse forstærker 

tilbøjeligheden til at tænke de tanker eller føle de følelser, som man prøver at slippe af 

med (Hayes 2008), fx gør det sig gældende ved en del angstlidelser, hvor symptomer ofte kan 

udspringe af angsten for angsten. 

I ACT arbejder man på kortlægge destruktive kontrol- og undgåelsesstrategier uden at forsøge 

at undgå, undertrykke, reducere, ændre eller kontrollere disse. Klienten skal lære at tanker og 

forestillinger først og fremmest er ord og billeder, frem for hvad de fremstår som at være i form 

af fx farer, trusler, regler og sandheder. I ACT arbejdes der på accept af deres eksistens som en 

ufravigelig del af den menneskelige natur. Synspunktet er, at vores livskvalitet bl.a. afgøres af, 

hvorvidt vi vælger at engagere os i og handle i retning af en ønsket tilværelse til trods for, at vi 

føler os stressede, angste, nedstemte eller forkerte – eller oplever andre kognitive og emoti-

onelle forhindringer. Udover arbejdet med en øget accept i forhold til at kunne rumme disse 

negative tanker og følelser arbejdes der ofte med øvelser fra mindfulness, der kan lære klienten
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på en åben og receptiv måde at engagere sig fuldt nærværende i sine handlinger, følelser og 

tanker. Endeligt er der fokus på at arbejde med klientens værdier og det som er betyd-

ningsfuldt for den enkelte, så der kan udarbejdes strategier, der retter sig mod at handle ud fra 

disse. Målet i ACT er ikke at klienten skal føle sig bedre, men som det formuleres: At klienten 

føler bedre og lever et meningsfuldt liv (Hayes 2008). 

Indholdet i programmet for gruppeforløbet er blevet justeret efter hvert forløb, fx viste det 

sig efter det første forløb, at det var vigtigt at tilføje mobning, ensomhed og tabuer som 

tematikker. På hold 4 har programforløbet skiftet karakter i sin formulering, da program-

forløbet med inspiration fra ACT har været formuleret som en model kaldet DNA-V (jf. 

Hayes & Ciarrochi 2015), hvor der udover en første introduktionsgang og en afsluttende 

gang har været otte møder, hhv. to mødegange om: 

 Værdier (V i modellen), fx med fokus på hvad der er vigtigt i de unges liv, og hvil-

ke personer de ser op til (pga. de værdier og livssyn de repræsenterer).

 Rådgiveren (advisor og A’et i modellen), hvor der er fokus på, hvordan man kan

skelne mellem konstruktive og destruktive tanker samt hvordan man kan normali-

sere og håndtere selvkritiske tanker

 Bemærkeren (noticer og N’et i modellen), hvor der er bl.a. er fokus på kropslige

reaktioner og beskrivelse af ens følelser og fornemmelser

 Udforskeren (discoverer og D’et i modellen), hvor der fokus på, hvordan man kan

påvirke sin omverden og turde begive sig ud i noget nyt samt hvordan man kan

fokusere på egne styrker i den sammenhæng.

Erfaringen fra hold 4 er, at det ikke har været tydeligt for hovedparten af deltagerne, hvad 

de skulle bruge den teoretisk baserede model til. Imidlertid har der været stor tilfredshed 

med mange af de øvelser, der er blevet brugt på enkelte gruppemøder. To ting fremhæves 

især af deltagerne: For det første har de fleste sat stor pris på ACT-øvelsen, passagerne på 

bussen. Øvelsen viser, hvordan man kan arbejde med og acceptere selvkritiske tanker uden 

at det forhindrer en i at gøre de ting, man gerne vil med og i sin tilværelse, fx fortæller en 

af deltagerne: ”Det var først med bussen, at det stod helt tydeligt, hvorfor MyWay-forløbet var det 

rigtige for mig og hvad det kunne gøre for mig”. For det andet har mange været glade for de 

ACT-samtale- og værdikort, der er blevet benyttet på flere af gruppemøderne. Allerede på 

det første gruppemøde blev deltagerne introduceret til kortene, da de blev bedt om at væl-

ge tre kort som var relevante for dem, fx kunne det være et kort med spørgsmålet: ”Hvad 

giver dig styrke?” eller ”Hvad gør du der er godt for dig selv?”. Derefter blev de inddelt i små 

grupper, der havde dialog omkring kortene. Flere deltagere peger på, at brugen af kortene 

brød tavsheden og fik dialogen i gang. Erfaringen er også, at kortene er velegnede til 

at skabe dialog mellem deltagerne, og derfor er de bl.a. blevet brugt som et indledende 

dialogredskab på flere af gruppemøderne. 



28 MyWay – Our Way 
Evalueringsrapport af MyWay – et projekt 

for sårbare unge i Randers Kommune 

Projektets to ansatte varetager en central funktion i gruppearbejde. De deltager begge 

to i flere af gruppemødernes øvelser, hvor de ligesom deltagerne byder ind med egne erfa-

ringer om sårbarhed. Et eksempel fra vores feltarbejde er superhelteøvelsen på det tredje 

gruppemøde, hvor deltagerne arbejder med værdier. Deltagerne har til opgave at finde en 

eller flere personer, de ser op til, og hvis værdier repræsenterer nogle vigtige værdier for 

dem som mennesker. Det kan både være personer, de kender personligt eller gennem me-

dierne. På et skema skal deltagerne skrive, hvem de har valgt, begrunde hvorfor og hvor-

dan personerne inspirerer dem. Den ene af de projektansatte, Berit, har på forhånd udfyldt 

et skema, der hænger på væggen, hvor den valgte person er Nelson Mandala, men fortæl-

ler i stedet om en kvinde, hun var handicaphjælper for, som havde mod på livet trods hun 

havde en hjernesvulst. Mens den anden projektansatte Tine fortæller om en person, der 

både viste stor tiltro til hende ved at tilbyde hende et job lige efter studietiden og som ud-

viste stor menneskelig forståelse for hende, da hendes far døde helt uden varsel og hun var 

i en personlig krise, ved med det samme at tilbyde hende at ville vente på, at hun var klar 

til at tiltræde det job, hun var blevet tilbudt. I øvelsen fortæller de begge om, hvorfor de ser 

op til personen, og hvordan det inspirerer dem til at gøre noget, som måske er svært for 

dem samt hvilke forhindringer de ser for at kunne gøre det. Derefter er det op til deltager-

ne at byde ind med beretninger. Når vi taler med deltagerne fremhæver de ofte, at det be-

tyder noget for dem, at de projektledere bidrager med egne fortællinger, hvilket ser ud til 

at skabe tryghed omkring øvelserne og samtidigt vise, hvordan øvelserne kan bruges. De 

projektansatte gør også brug af deres viden fra psykolog- og mentorsamtaler, når de på 

gruppemøder faciliteter erfaringsudveksling. Et eksempel på dette er under en øvelse, hvor 

en af deltagerne fortæller om erfaringer med mobning i skoletiden. Berit tager fat på det og 

får i snakken mellem deltagerne nævnt, at: ”Jeg ved at det måske er noget flere af jer kender til 

og har erfaringer med”. En af de andre unge fortæller derefter selv om erfaringer med mob-

ning under et efterskoleophold, og hvordan det påvirkede hendes selvværd. Det er ikke 

nødvendigvis sådan, at det fører til lange samtaler mellem deltagerne, men flere af de unge 

peger på, at det er med til at skabe forståelse for, at de ikke står helt alene med deres pro-

blemstillinger, og på den måde udvises der et professionelt nærvær (jf. Hansen et al. 2016). 

Omvendt kan de projektansatte også bruge erfaringsudvekslingen i de individuelle samta-

ler med de unge, fx fortæller Iben på et gruppemøde modigt om hendes ”indre kritiker” og 

de ”stemmer”, der fortæller hende, at hun er mærkelig og kedelig. Det vækker i særlig 

grad genklang hos Anne. I den efterfølgende individuelle psykologsamtale med Anne gør 

Berit brug af det i samtalen, da hun oplever, at Iben og Anne deler parallelle former for 

problematikker og sårbarhed, og de vil kunne have gavn af hinanden (Anne bliver mere 

udførligt behandlet som case i det nedenstående). Det fremhæves af de fleste deltagere, at 

det har stor betydning, at de kan dele deres erfaringer med andre unge, der selv har sår-

barhed og problemstillinger inde på livet. Det får dem til at føle sig mindre alene med de-

res problemstillinger og have lettere ved at acceptere, at det er nogle, der kan ramme man-
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ge unge og ikke er udtryk for, at det er dem, der er helt forkerte. I det professionelle nær-

vær, der udvises her, synes forudsætningen at være det positive relationelle arbejde. Denne 

forudsætning indeholder samtidigt muligheden for, at det professionelle nærvær udford-

res, hvis ikke det relationelle arbejde lykkedes, hvilket der er enkeltstående eksempler på. 

Et tema vi behandler i afsnittet om projektets dilemmaer. 
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Tilblivelser i MyWay – to 
caseeksempler 

Casen Anne 

Anne er 19 år og kommer fra trygge hjemmeforhold. Hun bor hjemme hos sine forældre og 

giver udtryk for, at hun har et godt forhold til dem. Anne har haft en kæreste gennem 1 ½ 

år, som hun føler sig tryg ved. De ses udelukkende i weekenderne, da han bor i en anden 

by. Anne har desuden tre veninder. Hun ser dem ikke så ofte, som hun gerne vil, og hun 

vil gerne have flere venner. Anne har haft et skoleskift i 9. klasse, hvor hun vælger at skifte 

skole, fordi hendes nærmeste veninder gør det. Imidlertid oplever hun ikke at passe ind på 

den nye skole og vælger efter noget tid at flytte tilbage til sin gamle klasse. I 10. klasse tager 

hun på efterskole. Det går godt i begyndelsen, men undervejs i forløbet oplever hun, at det 

er vanskeligt for hende at være blandt mange mennesker. Anne er derfor hjemme i store 

perioder af det sidste halve år på efterskolen. Efter efterskoleopholdet begynder hun på 

gymnasiet, men her oplever hun aldrig at blive en del af fællesskabet i sin klasse. Hun skif-

ter derfor klasse på gymnasiet, men trives heller ikke i den nye klasse og stopper i gymna-

siet. Hun har gået hjemme de seneste tre måneder, da hun starter i MyWay. Anne vil dog 

gerne starte på Hf efter sommerferien. 

Anne henvender sig sammen med sine forældre til MyWay, fordi hun oplever en 

grundlæggende stemning af tristhed. Anne fortæller, at hun ofte er ked af det, er utilfreds 

med sig selv og har generelt svært ved at få øje på egne kvaliteter. Anne ser sig selv som 

stille og indadvendt, og når hun sammenligner sig med andre unge føler hun sig forkert og 

mislykket. Anne er nervøs over at skulle begynde på Hf, da hun er bange for, at hun ikke 

passer ind i fællesskabet. 

Annes forløb 

Anne påbegynder MyWay-forløber med det håb, at det vil give hende overskud til at være 

mere social og mindre selvkritisk. I de indledende psykologsamtaler arbejdes der på at 

hjælpe Anne til at kunne begynde at observere, hvordan hun behandler sig selv samt be-

gynde at fokusere på de kvaliteter, hun har fremfor på de egenskaber, som hun selv synes, 

at hun mangler. Dette støttes op af mentorsamtalerne, hvor Anne arbejder med et skema, 

hvor hun løbende nedskriver iagttagelser, der hjælper hende med at nuancere sine negati-

ve tanker i relation til, hvad andre rent faktisk tænker om hende. Det kan fx være tanker 

om, at hun er tyk, der kontrasteres med hendes iagttagelse af, at andre fortæller hende, at 

hun er slank. 
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I psykologsamtalerne kommer det også frem, at Anne har et væld af tanker om, at hun ikke 

er god nok, og at hun ofte sammenligner sig med sine veninder, som hun oplever er mere 

udadvendte og populære. Anne taler sjældent med sin familie om, hvordan hun har det, da 

hun er bange for, at det vil gøre dem yderligere bekymret. Hun sidder derfor ofte alene 

med sine tanker. Imidlertid hjælper det hende, når hun foretager sig noget i fritiden. I rela-

tion til det arbejdes der i mentorsamtalerne bl.a. med Annes ønske om at deltage i caféakti-

viteten og de negative tanker hun gør om sine sociale evner til at kunne begå sig her. 

Anne giver i vores interviews med hende udtryk for, at både psykolog- og mentor-

samtaler har været med til at få hende til foretage sig flere ting, fx har det fået hende til at 

turde tage kontakt til sine veninder, selvom hun var usikker på om de havde lyst til at være 

sammen med hende. I mentorsamtalen har de gennemspillet, hvordan hun skulle kontakte 

en veninde og hvad hun ville sige til hende, og efterfølgende har de evalueret på, hvordan 

det gik og hvad Anne kan lære af det. Desuden har mentorsamtalerne konkret været med 

til at hjælpe hende med kunne håndtere sin nervøsitet ved at skulle tage kørekort. Det har 

hjulpet, at de i mentorsamtalerne har arbejdet videre med nogle af ACT-øvelserne (for me-

re om ACT – se boks 3 i afsnittet om projektets metode) fra gruppeforløbet om at kunne 

acceptere selvkritiske tanker uden, at det forhindrer én i at gøre de ting, man gerne vil.  

Undervejs i forløbet oplever Anne, at der kommer en bedring hendes humør, hvilket 

hun forbinder med, at hun tør flere ting og er mere opsøgende i forhold til hendes sociale 

relationer. Hun er blevet opmærksom på, at de selvkritiske tanker hovedsageligt kommer, 

når hun er alene. Anne peger på, at de kritiske selvbilleder især forstærkes af hendes brug 

af sociale medier som fx Facebook. Anne arbejder derfor på at gøre noget for at skabe ind-

hold i sin dag. I psykologsamtalerne får hun anerkendelse for, at hun er begyndt at sige 

mere i gruppeforløbet. Anne fortæller også, at hun taler godt sammen med en af de andre 

deltagere på holdet. 

Så hvordan ser det ud for Anne, da forløbet afsluttes? Hun giver selv udtryk for, at 

forløbet har hjulpet hende betydeligt, fx har det været positivt for hende i gruppeforløbet 

at opleve, at der er andre unge som står med samme type problemer som hende. Det både 

afdramatiserer problemet og betyder, at hun føler sig mindre alene. Anne oplever også, at 

hun er blevet mindre selvkritisk, end hun har været tidligere. Anne er blevet bevidst om, at 

det er vigtigt for hende, at hun har et indhold i sin hverdag og hun har fået mod på at være 

mere opsøgende. Derfor ser hun frem til at begynde på Hf, selvom hun stadig er nervøs 

for, hvordan det sociale fællesskab i klassen bliver, og om hun bliver godt socialt inklude-

ret. Imidlertid oplever hun at have fået større tro på at kunne håndtere det, som er vanske-

ligt for hende. I den forstand er Annes problemstillinger ikke forsvundet, men der er skabt 

refleksioner omkring, hvordan problemer kan håndteres og hvad der skal til for at styrke 

hendes selvfølelse. 



32 MyWay – Our Way 
Evalueringsrapport af MyWay – et projekt 

for sårbare unge i Randers Kommune 

Casen Chris 

Chris er 22 år og bor alene. Hans forældre blev skilt, da han var omkring 8 år gammel. 

Hans mor bor tæt på med sin mand og hans far bor i anden by med sin kone. Chris har et 

godt forhold til begge sine forældre fx spiser han sammen med sin far en gang om ugen. 

Chris har venner, han karakteriserer som nære og gode. Chris har haft en vanskelig skole-

gang, hvor han har haft store faglige udfordringer med matematik og alt hvad der handler 

om tal. Chris fortæller, at han i det meste af sin folkeskoletid har gået i en god klasse. På 

trods af det kan han også berette om at være udsat for mobning i sin skoletid, hvor elever 

fra parallelklassen mobbede ham. I 9. klasse begynder Chris på en efterskole, men oplever 

ikke at kunne fungere socialt. Da han afbryder efterskolen begynder Chris at blive depri-

meret og han er usikker på, hvad der skal ske i forhold til videre skolegang. Han får anti-

depressiv medicin, hvilket han er trappet ud af i dag. Chris begynder efter noget tid på en 

ny skole i en specialklasse for at færdiggøre sin 9. klasse, men stopper efter kort tid. Efter-

følgende har han bl.a. startet på en produktionsskole og på Hf-enkeltfag, men har ikke 

kunnet gennemføre uddannelsesforløbene. Chris går nu på PTU, der er et uddannelsesret-

tet forløb for unge uddannelseshjælpsmodtagere. Chris har svært ved at finde motivation 

for at være der og oplever han mangler en plan for, hvad han skal fremadrettet. Tvivl om 

hvad han skal i relation til uddannelse og fremover fylder i det hele taget meget for Chris. 

Det er hans mentor på PTU, der har henvist ham til MyWay, da hun oplever, at der er no-

get, som holder Chris tilbage fra at turde at have drømme om en bedre tilværelse og det 

skaber frustration hos ham, at han ikke kan finde motivation for noget han gerne selv vil. 

Chris’ forløb 

Chris har indledningsvist i forløbet svært ved at sætte ord på, hvad han ønsker sig af forlø-

bet, men både i mentor- og psykologsamtalerne fremgår det, at han ønsker hjælp til at fin-

de en retning i sit uddannelsesforløb og en plan for sin fremtid, så han kan få en mere me-

ningsfuld hverdag. Der arbejdes i både psykolog- og mentorsamtaler med at styrke Chris’ 

tro på egen fremtid og konkret afklare muligheder for hjælp og støtte. I mentorforløbet 

afholdes der bl.a. møde med hans mentor på PTU, hvor det aftales, at Chris skal udredes 

for mulig talblindhed. Chris vil gerne have, at MyWay-forløbet tager fat på hans negative 

skoleerfaringer og vanskeligheder med matematik.  

I psykologsamtalerne fylder overvejelser omkring uddannelse og fremtiden mere og 

mere undervejs. Chris er ambivalent overfor om han tør håbe på at kunne blive selvstæn-

dig erhvervsdrivende og komme til at arbejde med udvikling af webdesign, da han er be-

tænkelig ved om det er realistisk at gennemføre en uddannelse indenfor IT, med de udfor-

dringer, han har med tal. Chris er meget selvkritisk. Han oplever fx at han selv burde have 

taget ansvar for at få gjort noget ved sine problemer allerede i skoletiden fremfor at vise 

modstand mod skolen. Der arbejdes i samtalerne med at hjælpe Chris til at kunne håndtere 

selvkritiske tanker og på at styrke hans tro på egne fremtidsmuligheder, herunder hvordan 
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han i hverdagen kan gøre brug af nogle af øvelserne fra gruppeforløbet. I mentorsamtaler 

gøres det ved at sætte fokus på, hvad der konkret skal til for, at Chris kan gennemføre en 

uddannelse og siden få egen virksomhed, bl.a. hvordan han kan få gennemført 9. klasses 

afgangsprøver og hvad mulighederne er for at blive selvstændig, men samtidigt afsøges 

det også, hvilke uddannelsesmuligheder der eksisterer, hvis det skulle vise sig, at han har 

talblindhed. 

Chris bliver undersøgt for talblindhed. Det viser sig, at han har talblindhed, men 

også at hans udfordringer kan afhjælpes med de rigtige hjælpemidler og støttemuligheder. 

Det giver Chris tro på, at der er flere mulige fremtidsveje for ham. Samtidigt er det også 

blevet mere klart for Chris, at han bliver demotiveret af at være på PTU. Chris tænker på at 

færdiggøre 9.klasse, men er også blevet åben overfor at søge ind på en videreuddannelse, 

hvor der særligt er fokus på støtte i forhold til talblindhed. I psykologsamtalerne giver han 

eksplicit udtryk for, at han ikke længere bebrejder sig selv, at hans skolegang har været 

udfordret, da han nu er blevet opmærksom på, hvor meget talvanskeligheder har fyldt. I 

mentorforløbet afholdes der et møde med Erhverv Randers omkring mulighederne for at 

starte egen virksomhed. Chris får her positiv feedback på realismen i sine ideer og i at ville 

gå den karrierevej. Desuden får han konkrete forslag til, hvordan han kan gøre brug af 

tekniske løsninger, der kan hjælpe ham med hans talblindhed. Chris er positiv over sine 

fremtidsmuligheder efter mødet. Efterfølgende afholdes der møde med studievejledningen 

på Randers HF & VUC for at afsøge Chris’ muligheder for at færdiggøre 9. klasse 

som almen voksenuddannelse (AVU). Chris har tidligere gået på uddannelsen, og 

studievejlederen har på baggrund af de tidligere erfaringer indtryk af, at Chris har svært 

ved at møde til tiden, og at han generelt ikke er motiveret for uddannelse. Mentor 

fortæller på mødet om de positive erfaringer fra MyWay, hvor Chris har været yderst 

mødestabil, og Chris fortæller selv om sin motivation for at prøve på ny. Det aftales på 

mødet, at Chris kan på-begynde AVU efter sommerferien, og han bliver skrevet op med 

det samme. Chris giver i vores snakke udtryk for, at det har været betydningsfuldt, at de i 

projektet har hjulpet ham med at få tro på sig selv, men endnu vigtigere at de også har 

været fortalere for ham og bidraget til at skabe fremtidsmuligheder for ham. Det gives der 

et eksempel på i boks 4, der gengiver den mail Chris og mentor sammen skriver ved 

MyWay-forløbets afslutning til Chris’ kommunale sagsbehandler og hans mentor fra PTU. 

Så hvordan er perspektiverne for Chris, da forløbet afsluttes? Chris fremhæver, at 

MyWay-forløbet har givet ham mod til at turde tro på, at han kan håndtere de udfordrin-

ger han har, og at han kan nogle af de ting, han gerne vil med sit liv. Chris har både fået 

konkrete redskaber og mentale greb til at håndtere de problemstillinger og udfordringer, 

han oplever i sin hverdag. Han glæder sig til at afslutte PTU og påbegynde AVU, og han 

har fået mod på at blive bedre til matematik. Chris kan også fortælle, at det har givet ham 

en ro, at hans vanskeligheder i skoletiden skyldtes talvanskelighederne. Chris oplever 

således, at han gennem forløbet har fået mere overskud i hverdagen og tro på fremtiden. 
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Boks 4: 

Hej Louise og Søren. 

Chris og jeg har valgt at lave opfølgning via mail til jer begge. 

Chris har fulgt MyWay-forløbet i 4 måneder og har været særdeles mødestabil - faktisk har 

han ingen afbud haft. Vi har arbejdet med redskaber ift. at blive bevidst om tanke- og 

følelsesmønstre ift. de livsvalg man træffer på sin vej. I den forbindelse har vi været særligt 

fokuserede på uddannelse og arbejde, da Chris har været meget motiveret i den retning. På 

vejen er Chris blevet udredt for talblindhed og hvordan hans skolehistorie har påvirket hans 

forhold til at skulle starte i uddannelse igen.  

Chris har nu tilmeldt sig AVU med start i august, og går derfor fra uddannelses-hjælp til SU pr. 

august måned 2017.  

Vi (medarbejderne i MyWay) har set Chris arbejde meget fokuseret og målrettet. Han er vellidt 

i gruppen og vi er meget fortrøstningsfulde på hans vegne.  

Hav en god sommer. 

Med venlig hilsen 

Chris og Tine 
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Mønstre i deltagernes narrativer 

Studier på tværs af livsbaner for de 51 unge, der startede i MyWay-forløb fra projektets 

start til og med hold 4, viser en række fælles og delvis fælles spor. 

2/3 af deltagerne kommer fra socioøkonomiske udfordrede baggrunde i form af fx 

langtidsarbejdsløse forældre eller de er børn af enlige forsørgere i lavt betalte ufaglærte 

jobs. Nogle deltagere i denne gruppe omtaler deres familie som ”fattig”. Enkelte bidrager 

til familieøkonomien ved at betale husleje eller ”kostpenge” ud af deres overførelses- 
indkomst eller SU. Der er også deltagere, der ikke bor hjemme, som bidrager til 

forældrenes økonomi i form af lån, indkøb og andre tjenester. 

Den sidste 1/3 udgøres af unge fra det vi her socioøkonomisk set vælger at kalde for 

”gennemsnitsbaggrunde”. Det kan være unge fra middelklassehjem med forældre, der har 

videregående uddannelser og unge fra hjem med faglærte forældre på arbejdsmarkedet. 

Endvidere kan gruppen opdeles i andre former for inddelinger på tværs af de socioøko-

nomiske differentieringer. Nogle af de unge er vokset op i hjem med misbrug af rusmidler. 

Den gruppe er især repræsenteret i gruppen fra socioøkonomisk udfordrede hjem men 

ikke kun. Endvidere er der deltagere fra hjem, hvor beretningerne tyder på ringe forældre-

evner og/eller oplevelser af ikke at blive set og støttet i ungelivet hjemmefra. 

I en mere forenklet forståelse af betegnelsen sårbare unge vil det måske kunne for-

ventes, at deltagerne primært kommer fra hjem, som er præget af socioøkonomiske udford-

rede baggrunde og/eller skæve begyndelser på livet i misbrugsfamilier og/eller i hjem med 

begrænsede forældreevner. Det er dog bemærkelsesværdigt, at dette projekt synes at tale 

til unge med lidelser, der ikke kun er knyttet til fattige økonomier, ringe forældreevner og 

misbrug men også til lidelser, der kan linkes til andre sociale forhold. Det går fx igen på 

tværs af deltagergruppen, at deltagerne næsten uden undtagelse har haft (eller har) sociale 

eller faglige problemer i skolen eller begge dele. Mange fortæller, at de har været ensomme 

i skolen, mobbet, socialt isoleret eller fagligt ekskluderet på grund af indlærings- 
vanskeligheder. Der må således siges at være en ikke uvæsentlig skolefaktor tilstede i 

de unges sårbare tilblivelser. Gustav fra hold 4 fortæller: 

”Jeg sad meget uden for klassen, fordi lærerne ikke synes, jeg kunne følge med. Jeg sad rigtig 

meget af tiden ved et bord for enden af gangen, lige ved sådan en glasvæg, hvor alle gik forbi”.  

Udover udfordrede skolegange fagligt og/eller socialt træder der andre fælles vilkår for 

deltagerne frem. Det gælder ikke mindst de mentale lidelser, der har begrundet visiterin-

gen. Størstedelen af de unge lider af enten angst, social usikkerhed, manglende selvværd 

og selvkritiske blikke, depressive symptomer og selvdestruktive handlinger såsom cutting 

og spiseforstyrrelser. Som vi lige har set i begge cases anlægger Anne og Chris et meget 
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kritisk selvblik, og placerer ansvaret for deres mistrivsel hos dem selv. Det ser ud til at 

gælde for mange af de unge i MyWay.  

En mindre del er derudover også ramt af sygdom i familien og traumer såsom vold-

somme anholdelser i familien. Dertil bærer tre deltagere på kønsproblematikker såsom 

ønsker om at være et andet køn, ligesom der også er tidligere misbrug af stoffer og seksuel-

le overgreb i enkelte af de unges fortællinger. 

MyWay-deltagere tilknyttet det kommunale PTU 

”Parat til Uddannelse” og i daglig tale PTU hedder et kommunalt tilbud til unge ledige 

mellem 18 og 30 år i Randers Kommune. 

Formålet med PTU er at gøre den unge klar til uddannelse. PTU fremstår som en 

form for opsamling af unge, der er røget ud af uddannelse, er arbejdsløse eller som ikke er 

kommet i gang med noget efter grundskoleforløbet. De unge deltagere er forpligtet til at 

møde, hvis de er tilmeldt og den uddannelsesstøtte de modtager er afhængig heraf. 

Knap halvdelen af MyWay-deltagerne har været tilknyttet PTU. Det gælder 25 ud af 

de 51 deltagere, der har påbegyndt et MyWay-forløb på hold 1 til hold 4. Efter nærmere 

aftale med deres sagsbehandler har deltagerne på MyWay fået reduceret deres timeantal 

på PTU med de timer de bruger på MyWay-forløbets aktiviteter. 

Det fremgik af casen med Chris, at han oplevede at blive demotiveret ved at være på 

PTU. Det er et gennemgående fund fra vores interview, at MyWay-deltagere har et ganske 

negativt syn på PTU. Helena giver her sin vurdering:  

”Det er et helvedes sted at være. Ingen kan lide at være der. Man laver ikke noget rigtigt. Jeg 

kommer kun af en eneste årsag. Fordi jeg SKAL”. 

En deltager fra en af de første MyWay-hold fortæller, at hun oplevede stor forskel på at 

være tilmeldt PTU og at være i MyWay: 

Jeanne: ”Jeg var ved at gå helt i opløsning af at være på PTU. Prøv at gå derover. Man kan 

tydeligt se, hvem der går på PTU etagen og hvem der går på de rigtige uddannelser derover”. 

Interviewer: ”Rigtige uddannelser?”  

Jeanne: ”Ja, du kan læse SOSU derover eller frisør, tømrer og sådan. Men altså alle ved, at 

dem der går på PTU … ja, de er sådan … ja, ingenting. Jeg begyndte først at blive glad igen, 

da jeg startede her på MyWay”. 

Næsten alle som en af de unge i MyWay, der er tilknyttet PTU, har i forvejen skoleproble-

matikker med i bagagen. Derfor forekommer tilknytningen til PTU for de fleste deltagere at 
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forstærke billedet af en udfordret skolegang som en del af deres psykosociale problem- 
stillinger og sårbarhedsnarrativer.  

Sammensatte sårbarheder 

Vi har nu ovenfor gennemgået en række fællestræk ved deltagerne i MyWay. Når hver 

enkelt deltagers livssituation beskrives, træder der ikke udelukkende ligheder frem på 

tværs men også forskelligheder. Det sårbare kan derfor ikke kun forstås i én bestemt form 

men snarere som uensartede, nogen gange modsatrettede og sammensat af ikke bare ét 

socialt aspekt men ofte af flere. 

For at få øje på disse aspekter har vi analyseret os frem til, hvad sammensatte sårbar-

heder består af, som det viser sig hos individer i MyWay-projektet. Vi har ikke her taget et 

primært udgangspunkt i fx socioøkonomiske baggrunde men har sat fokus på hjem, skole 

og venner som det opleves fra deltagelsesperspektiver. Termen ”trygge hjemmeforhold” 

skal således forstås som baglande, der støtter og bakker den unge op. 

En form for sammensathed er fx unge, der er godt med skolefagligt og fra trygge 

hjemmeforhold, men som oplever sig meget ensomme og usikre i det sociale liv, og som 

bruger mange kræfter på at tilpasse sig og bekymre sig for om tilpasningen lykkes. Det er 

fx Anne fra casen ovenfor, der gerne vil være mere som sine veninder, men oplever at skil-

le sig ud ved at være kedelig eller det er en ung som Iben, der gerne vil have gode karakte-

rer men også bliver nervøs for om hun skiller sig for meget ud. En variant her er en anden 

informant Frida, som ligeledes ligger godt skolefagligt, er fra trygge hjemmeforhold, og 

også ensom og usikker i det sociale liv, men modsat Anna insisterer Frida på at gå egne 

veje livsstilsmæssigt og vil ikke tilpasse sig. Hun træder udenfor den lokale norm med 

sidecut frisure, urban tøjsmag og bisexuel orientering. Hun protesterer mod at skulle være 

”mainstream” og ”hetero-normal”, men samtidigt oplever hun sig alene og anderledes. 

Den modsætning bliver netop til den sårbarhedssammensætning, Frida bærer på. Endnu 

en twist i denne gruppe af skolefagligt godt præsterende, er unge, der udenfor skolen føler 

sig isoleret i såvel forhold til familie og venner. 

Hvor Anne, Iben og Frida støttes op i hjem og klarer skolen, står det anderledes til 

med fx Mille. Hun er både skole- og hjemmeudfordret men har omvendt et positivt venne-

liv. Mille ”hader” skolen og har mange konflikter hjemme, men ser ud til at finde mening 

med livet hos kæresten og i vennelaget. 

En hel tredje variant handler om at være skolefaglig udfordret men fra trygge hjem-

meforhold, og tilmed et positivt venneliv. Som Chris fra casen ovenfor, der føler sig brem-

set i den skolefaglige udvikling samtidigt med, at han oplever fuld opbakning fra gode 

venner og sin familie.  

 Udover disse nævnte sammensatheder er der unge i MyWay-projektet, der 

er triple-udfordret eftersom, de oplever sig ekskluderet eller problemramt i alle sociale 
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hovedarenaer. Gustav er en af dem. Han har altid følt sig ekskluderet fra såvel skolens 

undervisningsfællesskab som skolens uformelle elevfællesskaber. Han har tillige været 

klemt i voldsomme begivenheder i hjemmet. Gustavs far blev anholdt efter politiet havde 

bestormet hjemmet midt om natten. Episoden satte spor i Gustav, og han oplever 

traumatiseringer, når politiet fx foretager hashkontrol på Erhvervsskolen, hvor PTU ligger. 

Projektets ledere er særligt opmærksomme på, at især de triple-udfordrede deltagere 

ikke skal presses ind i for mange forventninger til, hvad der kan mestres, men at små skridt 

i udviklingen skal tales frem. Et skridt kan fx være at få undersøgt en mistanke om alvorlig 

sygdom eller andet. Den ene projektleder Berit påpeger: 

”Her kan man ikke altid forvente robusthed, for hvor skal de hente den fra?” 

I en overordnet oversigtsform kan MyWay-deltagernes differentierede sammensatheder 

ved visiteringsprocessen fremstilles i 7 forskellige sagstyper. Ud af den vandrette 

akse nævnes tre centrale sociale arenaer i de unges liv: skolegang fagligt set, venneliv og 

familieliv. Når disse arenaer opleves mestendels negative er der sat et minus (÷). Når 

arenaer opleves mestendels positivt er der sat et kryds (+). Oversigten viser kun de helt 

overordnede tendenser og ingen detaljer om fx hvorvidt vennelivet opleves i eller udenfor 

skole. Det er et gennemgående tendens, at jo flere arenaer deltagerne er udfordret i, jo 

større mistrivsel. 

Skolefaglig Familie Venneliv 

1 + ÷ ÷ 

2 + + ÷ 

3 + ÷ + 

4 ÷ + + 

5 ÷ ÷ + 

6 ÷ + ÷ 

7 ÷ ÷ ÷ 

Den grønne linje markerer tripleudfordringer. Deltagere der er udfordret i alle centrale sociale arenaer 

oplever i særlig høj grad mistrivsel i deres ungdomsliv. 

MyWay-projektets individuelle terapiforløb ser ud til at være et tilbud, der netop kan 

komme de helt konkrete sammensatte sårbarheder i møde, da man i terapien er opmærk-

som på de særlige subjektvilkår og personhistorikker for hvert enkelt deltager. Samtidigt 

kan deltagerne genspejle sig i de vilkår, der er fælles på tværs af gruppen ved gruppemøde 

og cafétræf. 
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Der er flere samfundsfordele ved at forstå sårbarhed som sammensatte størrelser. 

Det giver mulighed for at nuancere tendenser til at forstå det sårbare for stereotypt og 

smalt. Konsekvensen af de alt for entydige forståelser af, hvad sårbarhed er gjort af, risike-

rer at medføre interventioner, der rammer skævt. En mere kompleks sårbarhedsforståelse 

giver omvendt mulighed for at udvikle mere præcise og rammende indsatser. 
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Projektdilemmaer 

Rekrutteringsdilemma 

Det har været vigtigt for projektledelsen, at visiteringsprocessen rekrutterer den ”rigtige” 

målgruppe. Unge der allerede er i et andet behandlingsforløb eller hvor det opleves, at den 

unges motivation for deltagelse ikke er ”stærk nok” er en udfordring for projektet. Især 

den sidste del indeholder nogle dilemmaer, for hvordan vurderes motivation?  

Projektledelsen har valgt at vurdere på baggrund af deltagerens engagement ved de 

første kontaktmøder samt deltagerens ansvar for at give tilsagn til optagelse i projektet. Det 

betyder, at nogen er faldet fra eller er blevet fravalgt: 

 hvis den unge ikke har udvist synderlig interesse ved formødet, men hvor det vir-

ker til, at det er andre, der har ”skubbet” dem hen til projektet

 hvis de fra projektets side har vurderet, at den unge ville have vanskeligheder ved

at gennemføre forløbet og derved ville løbe ind i et nyt nederlag

 hvis den unge ikke har ringet tilbage efter formødet og givet tilsagn om deltagelse.

Spørgsmålet er om det at være passiv til et formøde eller ikke at ringe tilbage kan tolkes 

som manglende villighed? En del af de unge som visiteres til projektet har netop 

udfordringer med at træde ind i nye sociale sammenhænge – og et formøde til MyWay-

projektet er en ny sammenhæng, deltageren ikke kender endnu. De unge udviser dermed 

en del af den problemstilling, som begrundes i visiteringen. Endvidere er det næppe 

forventeligt at unge, der ofte har pessimistiske forventninger til nye sammenhænge er 

disciplinerede med tilsagnskontakt. På den anden side tilmelder der sig flere unge, end 

der kan optages til projektet, og fra et projektperspektiv kan det umiddelbart tale for at 

give positiv tilsagn til dem, der proaktivt, positivt og offensivt viser deres interesse til et 

projekt, hvor det er frivilligt at deltage. Det ændrer dog ikke på det forhold, at der blandt 

de tilsagnspassive unge formentligt vil være nogen, som kunne opnå et positiv udbytte af 

deltagelse og akkurat få udfordret pessimistiske tilgange til socialitet. Her kan man tænke 

i at reservere mellem to og fire pladser på hvert hold som ”wild cards”, altså give pladsen 

til unge, hvis motivation der betvivles. Formålet er at undersøge, om det betaler sig at 

forstå motivation som bevægelser, der kan ligge forskudt hos den enkelte unge? 

Motivation som engagement, der kan ligge inden aktivitetsstart. Motivation som 

engagement, der kan opstå undervejs, og motivation som engagement der kan forsvinde. En 

af deltagerne fortæller: 
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”Under de første gruppemøder kunne jeg ikke rigtigt finde ud af, hvad jeg skulle med det hele. 

Er det her noget som helst, men da vi så havde den øvelse der med bussen. Nåååå, tænkte jeg, 

nu forstår jeg det”. 

 Frafaldsdilemmaer 

Udover de unge, der ikke får plads i projektet i rekrutteringsfasen, er der også et mindre 

frafald undervejs på i alt 8 personer ud af de 51 unge der er startet i forløbet. Nogen har 

selv udtrykt ønske om at stoppe andre har meldt afbud for mange gange, så forløbet ikke 

betragtes som fuldført. Helena er én af dem. Hun er meget skuffet og vred over, at forløbet 

er blevet afbrudt og fortæller under et interview: 

”Så blev jeg forladt en gang til af en mentor, jeg har ikke prøvet andet. Jeg ville jo gerne 

komme, men har måttet melde afbud, når jeg ikke har haft råd til transport. De sagde i star-

ten, at jeg ville få hjælp til transporten, sådan forstod jeg det… Så hvad skulle jeg ellers gøre, 

jeg kan ikke gå den lange vej uden at blive helt våd af sved”. 

Det tyder på, at der ikke som sådan har været disengagement på spil fra Helenas perspek-

tiv men forhold, hun oplever er praktiske forhindringer og misforståelser af, hvilke aftaler 

der var indgået om transport. Transportudfordringer er ikke kun et problem for 

Helena. Også andre deltagere, der ikke bor i nærheden af projektets lokaler kan berette 

om transportissues. 

”Det er dyrt for mig i slutningen af måneden at skulle betale to busbilletter på samme dag. 

Hvis jeg ikke kan blive kørt kan det godt være lidt sådan, at jeg ikke ved om jeg kan komme af-

sted” (Mille).  

En overvejelse her kan være, om der skal overvejes at give et transporttilskud til de unge, 

der fra deres bopæl og/eller deres uddannelsesinstitution har lang afstand og transporttid 

til projektets samt en udfordret økonomi. På den måde kan man undgå at skuffe deltagere 

som fx Helena, der i relation til hendes fremmøde oplever at blive opsagt af projektet eller 

at blive endnu en faktor i hverdagen som indgår i et pres for de unge. 

Det er ikke kun transport, der har givet forhindringer. Nogen unge er tilsyneladende 

holdt op, fordi det alligevel ikke ”var rigtigt dem”. Projektledelsen vurderer, at nogle af de 

deltagere, som er sivet ud undervejs, har søgt om optagelse i MyWay for at undgå noget 

andet, så som mødepligt på PTU (hvor en del af deltagerne er indskrevet). Denne form for 

strategi kan man også kalde for undgåelsesmotivation, og det synes ikke nær så legitimt for 

projektet som en mere lystbetonet motivation. Der er således motivationer, der synes højere 

rangeret end andre. Her kunne man af hensyn til fastholdelse tænke i forskudte motivatio-

ner og arbejde målrettet for at gøre undgåelsesmotivation til deltagelsesengagement – og 
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her synes de første møder med projektet at være centrale moments for at udvikle tilhør og 

meningsgørelser. Det skal her bemærkes, at der ikke er flere frafald i gruppen af deltagere, 

der er indskrevet på PTU. Det taler for, at den såkaldte undgåelsesmotivation kan udvikles 

til en decideret tilhørsmotivation. 

Det sidste forhold at nævne i dette afsnit om frafald undervejs i projektet har vi valgt 

at formulere som et spørgsmål til overvejelse. Et spørgsmål som dette projekt synes at have 

til fælles med andre sociale projekter, og som handler om de tilfælde, hvor det relationelle 

arbejde ikke lykkedes fuldt ud. Det kan næppe forventes, at projekter af MyWay’s karakter 

ikke støder på relationelle vanskeligheder og i MyWay’s tilfælde synes de relationelle van-

skeligheder mellem projektets ledelse og deltagerne dog at være en sjældenhed, da projek-

tets styrke netop ligger i at der opnås nærvær med hele deltagergruppen. I få tilfælde har 

der været deltagere, der har haft meget negative attituder ved gruppemøderne og i dialog 

med projektets ledere, og hvor projektlederne efterfølgende har bragt udfordringen op i 

supervision. Formålet med at få supervision til sådanne situationer har været at undgå 

udvikling af antisympatier for den unge, som bringer modstand og vrede med ind i projek-

tet. 

MyWay-projektet kræver en del af de ansatte. Den dynamik der opstår mellem men-

nesker, hvor den ene er ”hjælper” og den anden er ”modtager af hjælp” fordrer, at den 

professionelle er i stand til at forholde sig nærværende til de unge og deres ressourcer, 

behov, følelser, ønsker til livet osv. Det kan imidlertid være vanskeligt, hvis den unge i 

dialogerne vækker vrede, irritation eller ligefrem antisympati. Hochschild peger på, at den 

type menneskearbejde med klienter netop kan kræve, at man fremviser bestemte 

følelser som venlighed, entusiasme og glæde, mens man i andre situationer skal 

undertrykke typisk negative følelser som vrede og irritation (Hochschild 1983). Det er 

værd at have blik for, at det i spørgsmål om fastholdelse/frafald kan være vanskeligere 

at strække sig langt for at vedblive med at inkludere unge, der vækker sådanne følelser 

og/eller anses som forstyrrende. Men omvendt kan disse unge særligt profitere af at 

fuldføre forløbet, da det kan bryde med deres erfaringer med at måtte trække sig fra eller 

blive ekskluderet fra skole- og uddannelsessammenhænge. En anbefaling kan her være, at 

projektet ruster sig til at håndtere deltagere, der umiddelbart ser ud til at møde 

projektet med emotioner, der i andre sammenhænge kan fungere som beskyttelse for 

dem, nemlig skeptisme og pessimisme. Det kan være værd at fastholde, at der 

fremadrettet både i dette projekt og tilsvarende unge-projekter kan være behov for at 

arbejde med, hvordan unges umiddelbare modstand, modvilje og motivationsmangel 

kan skabe konflikter og kontroverser, der påvirker relationerne til de projektansatte 

negativt og vanskeliggør samarbejdet med den unge. 
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”My” og ”Our”  
Opsamlende konklusioner 

Samlet set vurderes det fra et evaluerende perspektiv, at MyWay er et succesfuldt projekt. 

Det gælder både det forhold, at man formår at rekruttere den målgruppe, der er defineret 

og at de kvantitative mål indfries for såvel gennemførsels- som udbytteniveau. De mesten-

dels positive tilbagemeldinger fra deltagerne vidner om, at det lykkedes at give sårbare 

unge et livsløft – for en periode. Et løft der kan bringe den unge på sporet eller tilbage på 

sporet i forhold til at vælge de næste skridt i deres livsbane som eksempelvis kan være et 

uddannelses- eller arbejdsvalg. Men løftet kan også handle om at hjælpe den unge med at 

forstå og kunne håndtere mange andre former for psykosociale udfordringer.

Succesen ser ud til at være forankret i projektets tilbud om en triade-intervention. 

Der tilbydes for det første deltagelse i et organiseret fællesskab med projektets øvrige del-

tagere. For det andet tilbydes der individuel terapi og for det tredje tilbydes der 

konkret praksishjælp til at klare benspænd i hverdagen. Det ligger til grund for 

evalueringskonklusionen, at disse tre forhold iagttages i deres samspil og succesen 

netop er forbundet hermed. Den individuelle terapi kan dermed ikke vurderes isoleret 

fra praksishjælp og ad-gange til at blive optaget i projektets fællesskab og vice versa. Her 

er det værd at bemærke, at triadeinterventionens succes er nært forbundet til, at det er de 

samme ansatte, der følger de unge i hele forløbet og alle faser af triadens tre indsatser. 

Triadeintervention: 

Individuel terapi 

Gruppeforløb   Praksishjælp/mentorforløb 

Triadeinterventionen producerer et lokalt ungesyn for projektarbejdet, hvor den unges 

udfordringer hverken bagatelliseres, overses eller undervurderes. I dette positive ungesyn 

er der øje for såvel fremtidsplaner som livets mestringer her og nu. Deltagerne oplever 

dermed at blive mødt fordomsfrit og med den tillid og respekt, som de har savnet i andre 

sammenhænge.  
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En del af succesfundamentet bygger samtidigt på projektledelsens store evner til det 

relationelle arbejde. Disse mestringer har vi valgt at kalde for professionelt nærvær (Han-

sen et al. 2015). Kontakten til de unge skabes og vedligeholdes intenst under forløbet, og vi 

vurderer, at her ligger projektets egentlige hovedmetode. Det relationelle arbejder indehol-

der dels proaktive kontaktinitiativer og dels nænsomme opfølgninger på det helt nære 

personplan. Desuden indvirker det professionelle nærvær indirekte ved, at projektledelsen 

på og i relation til gruppemøderne understøtter og i nogle tilfælde direkte initierer de 

unges erfaringsudveksling og relationsdannelse. Det professionelle nærvær er på den vis 

også forbundet til det projektfællesskab, deltagerne knytter sig til i forløbet. 

Projektets fællesskabsformåen har inspireret os til titlen på denne rapport: MyWay – Our 

Way, hvor ”My” og ”Our” henviser til at min og vores på denne vis fletter sig sammen i 

projektet.

De positive evalueringsresultater bygger især på data, der har sit udspring i de 

unges oplevelser på tværs medens de er undervejs i eller ved at afslutte projektprocessen. 

Undersøgelsen kan ikke sige noget om effekten på længere sigt for den enkelte deltager. 

Evalueringen kunne derfor med fordel følges op med studier af 

mulige langtidsvirkninger. Har det betydning for projektdeltagernes vej ind i 

voksenlivet, at de har været i MyWay sammenlignet med sårbare unge udenfor 

projektet men i samme region? 
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Om forskerne 

Helle Rabøl Hansen, cand.jur. & ph.d., har siden sin fuldmægtigtid i Børnerådet beskæfti-

get sig med børn og unges (mis)trivsel og fællesskaber. I de seneste ti år har hun forsket i 

skolemobning, skolevrede og institutionskultur, og har sideløbende med forskningen ud-

viklet nye veje til forskningsformidling. Helle Rabøl Hansen er bl.a. medlem af Mary Fon-

dens ekspertpanel om mobning og UNICEF Danmarks ekspertgruppe om FN Konventio-

nen for Barnets rettigheder (Børnekonventionen). Hun har også haft sæde i Under-

visningsministeriets ekspertudvalg om trivsel og læring i 2014-2015. Helle Rabøl Hansen er 

uafhængig forsker (independent scholar) og i sit virke som selvstændig konsulent og seni-

orrådgiver for NGO-miljøet udfører hun evaluerings- og udviklingsopgaver, bl.a. for 

Projekt Brandkadetter i Danmark. Helle Rabøl Hansens publikationer tæller bl.a.: 

Fortrolighed med professionelle voksne i unges liv (2016), Parentesmetoden (2016), 

Fællesskabende didaktikker (2014), Vi går langt for vores pals (2014) og 

Skoleklassekultur og mobbemønstre (2012). 

Jens Christian Nielsen, cand. mag. & ph.d., har gennem en årrække forsket i unge og 

ungdomslivet. Har i sin forskning de senere år haft særligt fokus på unges trivsel og mis-

trivsel bl.a. som leder af forskningsprojektet Når det er svært at være ung i DK. På bag-

grund af hans store forsknings- og formidlingserfaring indenfor området er han bl.a. med-

lem af advisory boards for Børns Vilkår og Ungdommens Røde Kors (URK) og af 

Mary Fondens ekspertpanel, der rådgiver fonden om deres indsatsområde ensomhed. Jens 

Christian er tilknyttet DPU, Aarhus Universitet som forsker og som selvstændig konsulent 

løser han desuden undersøgelses- og evalueringsopgaver samt holder foredrag. Jens 

Christian Nielsens publikationer tæller bl.a.: Den svære ungdom (2010), Når det er svært at 

være ung i DK – unges trivsel og mistrivsel i tal (2011), Unges pårørende og efterladtes 

trivsel (2012), Et helt normalt perfekt selv – konstruktioner af selvet i unges beretninger 

om mistrivsel (2014) og Fortrolighed med professionelle voksne i unges liv (2016). 

Jens Christian og Helle har i de senere år udgjort et fagligt makkerpar, og er bl.a. 

initiativtagere til forskernetværket KULT, Konsortiet for forskning i Ungdomsliv, 

Læreprocesser og Transitioner. KULT har base på DPU, AU 

– se: http://edu.au.dk/forskning/forskningsenheder/kult/. Helle og Jens Christian 

indgår i grup-pen af førende eksperter på, hvordan man kan vende unges mistrivsel til 

trivsel og udvikle trivselsfremmende miljøer. Et aktuelt eksempel herpå er deres arbejde 

for Gentofte Kommune med, hvordan voksne kan være unges fortrolige. Læs mere 

herom i rapporten Fortrolige voksne i unges liv (Hansen et al. 2015 og Hansen et al. 2016). 

http://edu.au.dk/forskning/forskningsenheder/kult/


For en del år siden blev en psykolog ofte frustreret efter endt arbejdsdag. 
Hun havde sårbare unge i terapi en for en, og når hun efter en terapitime 
sagde farvel til dem hver især, vidste hun at de forlod lokalet og vandrede 
ud i det udfordrende, ensomme og ofte kaotiske liv, som netop førte dem 
til terapi.
”Hvorfor ikke kombinere terapi med tilbud om fællesskab og hands-on-
støtte til praktiske forhindringer?”, tænkte psykologen.
Den oplevelse er baggrunden for ideen om MyWay-projektet i Randers. 
Vi har fulgt projektet igennem 2017, og vi har især fulgt de unge deltageres 
forsigtige skridt ind i projektet og igennem forløbet.
Denne rapport gengiver MyWay’s mange styrker men også de udford-
ringer, der ligger i at skulle opbygge tillid med en gruppe unge, der enten 
har mistet tillid til sig selv og/eller tillid til verden.
MyWay er forankret under Bysekretariatet – den boligsociale indsats i 
Randers. Projektet er støttet af VELUX FONDEN.




