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Denne forundersøgelse er udarbejdet som en del af projektet 'Bedre trivsel for 
FGU-elever med dansk som andetsprog', der sigter mod at udvikle en helhedsorien-
teret mentorindsats for elever med dansk som andetsprog - også kaldet ‘DSA-ele-
ver’. Forundersøgelsen har til formål at indsamle viden om projektets målgrupper, 
før mentorindsatsen iværksættes. 

Projektets primære målgruppe er DSA-elever, hvis danskkompetencer er begræn-
set i en sådan grad, at det påvirker deres trivsel og muligheder for bl.a. uddannel-
se, job og social inklusion. Der er specifikt fokus på elever på den Forberedende 
grunduddannelse (FGU), som er et uddannelsestilbud for unge under 25 år, der af 
forskellige årsager ikke er klar til en ungdomsuddannelse eller aktuelt er i beskæf-
tigelse.

Der er begrænset viden om DSA-elever og deres aktuelle trivsel. Derfor er det fun-
det relevant at afdække centrale udfordringer hos målgruppen både set fra de un-
ges eget perspektiv samt et lærer- og vejlederperspektiv. Herudover er der indsam-
let viden om de potentielle frivillige helhedsorienterede mentorer, deres motivation, 
ressourcer og svagheder. Denne viden skal være med til at sikre, at mentorind-
satsen adresserer de væsentligste udfordringer hos de unge, samt at mentorerne 
klædes bedst muligt på til opgaven.

Introduktion
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Forundersøgelsen bygger på kvalitative interviews med 11 unge, hvoraf to ikke 
længere er tilknyttet FGU, syv frivillige mentorer samt to workshops, som Forenin-
gen Nydansker har afholdt for relevante lærere og vejledere på FGU.

De unge kommer fra tre forskellige skoler tilknyttet FGU Nord og FGU Nordvest-
sjælland. Det samme gælder lærere og vejledere. De unge er udpeget af de re-
spektive skoler ud fra en vurdering af, at de er relevante for en helhedsorienteret 
mentorindsats samt repræsentative for den forskellighed af DSA-elever, der er på 
FGU.

Mentorerne er fundet via Foreningen Nydanskers eksisterende database over 
frivillige erhvervsmentorer. De udvalgte mentorer har alle udtrykt interesse for 
DSA-målgruppen eller at være mentor for en ung, som har behov for støtte til mere 
end job og uddannelse.

Sådan har vi gjort
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De 11 unge fordeler sig på tre kvinder og otte mænd på mellem 19 og 24 år. De 
kommer fra henholdsvis Syrien, Irak, Afghanistan, Eritrea, Cameroun og Somalia. 
Seks er familiesammenførte til herboende slægtninge. Tre er kommet hertil som 
uledsagede flygtninge, og de sidste to er flygtet sammen med et eller flere familie-
medlemmer.

Ud fra interviewene har vi identificeret fem temaer, der sammenfatter de mest cen-
trale udfordringer, de unge oplever i deres hverdagsliv. Temaerne er præsenteret i 
prioriteret rækkefølge i forhold til hvad, der fylder mest hos de unge. I nogle tilfælde 
er temaerne aktuelle udfordringer i de unges liv, men nogle unge har også italesat 
udfordringer, der fyldte hos dem for et par år tilbage. Dette er der ikke skelnet imel-
lem, da begge dele er med til at tegne et samlet billede af, hvad der kan være af 
udfordringer hos DSA-elever på FGU.

Det er relevant at have in mente, at både sproglige barrierer og den begrænsede 
relation mellem os som interviewere og de unge, kan have betydning for i hvilken 
udstrækning, de unges perspektiver og udfordringer er blevet afdækket.

De unge
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Det danske sprog står højt på listen over udfordringer på tværs af de unge. Ti ud af 
11 italesætter det som en af de største udfordringer, der for de fleste også fortsat er 
gældende i dag, selvom der er stor variation i de unges danskfærdigheder. Et par 
af de unge er eller har været ekstra udfordret, da de er kommet til Danmark som 
analfabeter, en ung er også vurderet ordblind.

Flere fremhæver det som udfordrende, at de har begrænset eller intet danskta-
lende netværk, hvilket betyder, at de kun i meget lille omfang får øvet og trænet 
deres dansk udenfor undervisningen. Nogle fortæller endvidere, at de ikke engang 
i undervisningen bruger deres danske særlig meget. Det skyldes, at eleverne ofte 
kommunikerer på deres modersmål. En af de unge kritiserer direkte opdelingen i 
DSA-klasser for at hæmme læringen af dansk, fordi det netop fastholder DSA-ele-
ver i primært at omgås andre, der taler samme modersmål.

Sproglige udfordringer kædes også sammen med flere af de andre tematikker, 
eksempelvis som en barriere for at forstå og tilgå det danske “system”, skabe re-
lationer og netværk eller som en bremseklods for at klare en bestemt uddannelse 
eller søge og mestre et arbejde.

Tema 1 Det danske sprog 
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Næsten alle de unge (ni ud af 11) fortæller, at det er eller har været udfordrende for 
dem at forstå og navigere i det “danske system”. Der tales generelt om “systemet” 
som noget, der er vanskeligt at forstå, og flere finder det meget anderledes, end 
hvor de kommer fra. Denne forskellighed er ikke italesat som noget negativt men 
blot en konstatering. Af mere konkrete ting, som opleves udfordrende, nævnes 
særligt:

 ▷ e-Boks   En del har vanskeligt ved at læse og forstå de breve, de modta-
ger fra kommunen og andre instanser.

 ▷ Kontakt med kommune   Flere savner støtte til bl.a. møder med kom-
munen for i højere grad at sikre, at de bliver forstået, samt selv forstår de 
regler og krav, der er.

 ▷ Økonomi   Flere har behov for økonomisk støtte eller oplever udfordrin-
ger med at styre deres økonomi. Nogle unge finder det også vanskeligt at 
forstå, hvordan lønsedler, forskudsopgørelser, skat m.m. fungerer.

Af andre ting nævnes også boligsøgning, rejsekort og pas. Herudover italesættes 
opholdstilladelse af flere som en særlig udfordring, hvilket er nærmere udfoldet i 
Tema 4. 

Udover en række praktiske udfordringer i mødet med et nyt system så udtrykker 
et par af de unge også en manglede tillid eller reel mistro til myndighederne. Flere 
beretter om dårlige oplevelser med eksempelvis sagsbehandlere, som ikke lytter 
eller ønsker at hjælpe. Det giver de unge mindre lyst til at gå til myndighederne 
med udfordringer. En ung fortæller også, at han er bange for at komme i problemer 
med politiet, uden at han har gjort noget forkert.

Tema 2 Mødet med et nyt system

7



Jobmarkedet og uddannelsessystemet fremhæves på forskellige måder som en 
udfordring af otte unge. I forhold til job så finder flere det svært at få et (fritids-)ar-
bejde, praktik- eller en læreplads. Udfordringerne handler både om, hvordan man 
laver en god ansøgning og CV på dansk, samt hvor man rent faktisk kan søge. 
Hertil forklarer et par af de unge, at det er svært at finde arbejde på grund af mang-
lende netværk.

Uddannelsessystemet er også en udfordring for flere at forstå og navigere i. En 
årsag er sproglige udfordringer i forbindelse med selve undervisningen, noget an-
det er, at flere har svært ved at få overblik over deres muligheder. De oplever, at 
der er mange veje at gå samt mange krav at forholde sig til i forhold til karakterer, 
adgangsgivende uddannelser m.m.

En del af de unge har bestemte uddannelser eller jobs, som de stræber efter, men 
savner information om den bedste eller korteste vej til deres drømme - og hvad det 
kræver. Det er forskelligt hvilke typer af uddannelser, de unge drømmer om. Nogle 
har ambitioner om lange videregående uddannelser såsom ingeniør, farmaceut og 
tandlæge, mens andre er interesseret i at blive frisør eller andre erhvervsuddan-
nelser.

Tema 3 Job og uddannelse
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Som nævnt i Tema 2 så udgør opholdstilladelse en udfordring for flere af de unge. 
Udover praktiske udfordringer med at søge opholdstilladelse, så er det primært 
bekymringer om afslag og udvisning, der fylder og skaber usikkerhed hos de unge 
i forhold til deres liv og fremtid i Danmark.

Flere af de unge mænd fortæller i den forbindelse, hvordan de meget bevidst hol-
der sig væk fra personer, miljøer og situationer, hvor de risikerer at komme i pro-
blemer eller “træde ved siden af”, fordi de frygter at blive udvist på den baggrund. 
For en af de unge, er denne frygt endnu tættere på, da personen er dømt at flere 
omgange og reelt udvises ved ny kriminalitet. Den unge har siden sin sidste dom 
cuttet forbindelsen til sit gamle netværk og forsøger nu at vende sit liv rundt. En an-
den taler frustreret og bekymret om risikoen for at blive udvist helt uden grund, da 
den unge kender til andre med både job og uddannelse, der er blevet sendt tilbage 
til deres oprindelsesland. Nogle unge er også bekymret omkring hvilket liv, de har 
mulighed for at etablere i Danmark, og hvorvidt de eksempelvis kan lykkes med at 
få en uddannelse eller et job.

Tema 4 En usikker fremtid
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Oveni at føle sig usikre på egen fremtid i Danmark, så er der også mange af de 
unge - hvis ikke dem alle - der har barske oplevelser med sig i bagagen fra krig, 
flugten til Danmark, tab af familiemedlemmer m.m. De unge er i den forbindelse 
blevet spurgt til, hvorvidt de har nogle psykiske diagnoser, hvortil alle svarer “nej”. 
Tre ud af 11 italesætter dog, at de oplever psykisk mistrivsel som en udfordring i 
deres hverdag, eksempelvis i form af bekymringer, nedtrykthed, ensomhed, stress-
udløste søvnproblemer og hjertebanken m.m. Den ene unge har mange bekym-
ringer for sine mindre søskende, som den unge er værge og dermed ansvarlig for. 
De to andre er trykket af savn og bekymringer for familiemedlemmer, der stadig 
befinder sig i hjemlandet. Den ene har desuden mistet sin bror for nyligt, hvilket er 
en stor sorg.

En anden observation blandt de unge er, at en del af de mandlige informanter 
fortæller, at svære følelser og problemer er noget, de selv klarer og helst går med 
alene. Nogle fravælger at åbne op over for andre, fordi de mener, at de bør klare 
det selv. Andre forklarer, at de har svært ved at åbne op over for andre, eller at de 
slet ikke har nogen, som de er trygge ved at tale med.

De fem præsenterede temaer er de udfordringer, der er gået hyppigst igen på 
tværs af de unge, men andre tematikker har også været spil herunder udfordringer 
med at få venner, kriminalitet m.m.

Tema 5 Bekymringer og håndtering af svære følelser
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Foreningen Nydansker har sammen med to eksterne konsulenter afholdt kickoff 
workshops for relevante DSA-lærere og -vejledere på både FGU Nord og FGU 
Nordvestsjælland. I alt deltog tre lærere og fire vejledere. Formålet er at bringe 
skolernes viden og ressourcer i spil og skabe en fælles forståelse af indsatsen og 
dens målgrupper med henblik på både etablering, drift og forankring af indsatsen. 
På baggrund af de to workshops præsenterer vi her lærere og vejlederes perspek-
tiver på de unge og deres udfordringer, samt hvordan de ser, at frivillige mentorer 
kan bidrage til de unges trivsel.

Et lærer- og vejlederperspektiv på de unge

Lærere og vejledere på FGU udpeger samme udfordringer, som de unge italesæt-
ter, herunder det danske sprog, manglende systemforståelse, angst for udvisning 
m.m. De fremhæver dog også en række andre udfordringer, som de gennem deres 
berøring med målgruppen oplever som centrale:

 ▷ Psykiske udfordringer   En del kæmper med psykiske udfordringer i 
form af PTSD og andre diagnoser eller traumer og sorg som følge af bl.a. 
krig og afsavn til familie. Ofte er de unge dog ikke er bevidste om det, 
hvilket i sig selv udgør en udfordring, da erkendelsen kan være et første 
skridt til bedring. Andre unge kæmper med lav selvtillid og en manglende 
tro på sig selv, hvilket hæmmer deres trivsel. En del har vanskeligt ved at 
læse og forstå de breve, de modtager 

 ▷ Svært ved at bede om hjælp   Der er en tendens til, at mange DSA-ele-
ver ikke er åbne omkring, at de har problemer, er kede af det eller har det 
svært. Det betyder, at de ikke rækker ud efter hjælp, selvom det kunne 
gavne dem.

 
 ▷ Struktur og mødestabilitet   Nogle unge har en del fravær og mangler 

generelt struktur i deres hverdag. For nogle er det familien, der fylder me-
get og vægter over andre forpligtelser. Andre mangler motivation og hjælp 
til at se en mening med og prioritere bl.a. deres skolegang.

FGU-vejledere og lærere
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 ▷ Urealistiske fremtidsperspektiver   En del DSA-elever har store am-
bitioner om prestigefyldte uddannelser og er ofte utålmodige i forhold til 
at opnå deres drømme men mangler et realitetstjek i forhold til, hvad det 
kræver, og om det er realistisk.

 ▷ Nedprioritering af social- og fritidsliv   Flere af de unge er ikke optaget 
af at dyrke deres sociale netværk eller fritidsliv og tillægger det mindre 
værdi end eksempelvis uddannelse og arbejde. Lærere og vejledere op-
lever at det kan hæmme trivslen, fordi de står meget alene og uden et 
egentligt ungdomsliv. 

 ▷ Kriminalitet og misbrugsproblemer   Nogle unge kæmper med mis-
brugsproblemer (særligt hash) eller er på kanten af kriminalitet og har 
behov for positive rollemodeller, der kan vise dem, at der er alternative 
veje at tage.

Lærere og vejledere oplever også andre udfordringer hos målgruppen eksempel-
vis læringsmæssige udfordringer, svært ved at overskue sundhedssystemet eller 
behov for støtte i rollen som forældre. Der lægges i det hele taget vægt på, at 
DSA-eleverne udgør en sammensat gruppe. De unge og deres udfordringer er ikke 
ens, hvorfor det også er forskelligt, hvad de har behov for i en mentor.

Udover at udpege udfordringer, som en helhedsorienteret mentor ideelt skal kunne 
støtte og hjælpe med, så har lærerne og vejlederne også nogle generelle input til 
hvilke egenskaber, der er behov for hos mentorerne. En god mentor skal i deres 
øjne være:

 ▷ Rummelig, robust og stabil

 ▷ En den unge kan spejle sig i

 ▷ Tålmodig og klar på forløb, som foregår små skridt ad gangen

 ▷ God til at sætte grænser
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Hvor kan mentorerne støtte op, og hvad forbliver FGU’s opgave?

Lærerne og vejlederne anser de frivillige mentorerne som en potentiel støtte og 
supplement til deres og FGU’s arbejde i sammenhæng med mange af de oven-
stående udfordringer. Dog understreges det, at nogle udfordringer ligger hos FGU 
og ikke en mentor. Det gælder særligt ansvaret for de unges faglige udvikling og 
uddannelse herunder deres danskfærdigheder. Mentorerne skal ikke være lektie-
hjælpere og støttelærere, men det kan godt være en positiv sidegevinst, at den 
unge via et mentorforløb får udviklet sit danske sprog og deraf forbedrer sig fag-
ligt.

Der lægges herudover også vægt på, at mentorerne hverken kan eller skal ud-
fylde rollen som en fagprofessionel i forhold til eksempelvis psykisk sygdom eller 
misbrugsproblemer. Mentorerne kan dog godt være en støtte for unge med denne 
type af problemer. De kan eksempelvis støtte den unge i at kontakte egen læge 
eller en misbrugskonsulent og på den måde bygge bro til fagpersoner, der kan 
hjælpe den unge.
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De syv mentorer består af fire mænd og tre kvinder på mellem 28 og 60 år. Fem 
kommer fra København og Nordsjælland, en fra Møn, og den sidste bor i nærhe-
den af Århus. Mentorerne har alle forskellige baggrunde herunder som IT-udvikler, 
folkeskolelærer og iværksætter. Alle på nær én har tidligere været erhvervsmentor 
hos Foreningen Nydansker med to til fem mentorforløb bag sig. Fire mentorer har 
desuden haft ét eller flere forløb med unge, der hører til DSA-målgruppen.

På baggrund af interviewene har vi valgt at fokusere på de frivilliges motivation og 
styrker, samt hvad de selv ser et behov for at blive støttet og uddannet i for at føle 
sig klædt på til rollen som helhedsorienteret mentor.

Motivation og styrker

Alle syv mentorer er grundlæggende motiveret af at hjælpe andre og finder det 
givende at stille egne erfaringer og kompetencer til rådighed for at gøre en positiv 
forskel. De fleste har en særlig interesse i at hjælpe unge mennesker, og nogle er 
specifikt interesseret i minoritetsetniske unge. En føler særlig stærkt for denne mål-
gruppe, da vedkommende selv har dansk-libanesisk baggrund og på egen hånd 
har oplevet det danske system og kultur som svært at blive del af. Andre motiveres 
også af at lære om andre kulturer fra de unge.

Mentorerne har også givet et bud på deres egne styrker som mentor. Flere frem-
hæver her deres relationelle færdigheder, samt at de er idé- og initiativrige. Det 
fremhæves også som en styrke hos flere, at de er gode til at støtte unge i at finde 
frem til deres drømme og mål i livet, være opmuntrende og opbygge selvtillid, ska-
be struktur og overblik m.m.

Behov for redskaber, støtte og uddannelse

Fælles for mentorerne er, at de generelt er åbne for at hjælpe unge med langt de 
fleste typer af udfordringer både praktiske, sproglige og job- og uddannelsesrelate-
rede samt unge med psykiske udfordringer eller pletter på straffeattesten.

De frivillige mentorer
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For at føle sig i stand til at varetage rollen som helhedsorienteret mentor, efter-
spørger størstedelen dog viden, redskaber og støtte. Nedenfor ses de ting, som 
mentorerne har fremhævet som de vigtigste at blive uddannet og støttet i:

 ▷ Håndtering af unge med traumer

 ▷ Redskaber og strategier til at imødekomme sprogbarrierer

 ▷ Viden om målgruppen og den enkelte unges udfordringer

 ▷ Oversigt over lokale fritidsaktiviteter og viden om tilskudsordninger samt 
input til, hvordan man støtter op om den unges sociale netværk og fritidsliv

 ▷ Viden om andre kulturer og religioner (evt. håndtering af ekstremisme)

 ▷ Redskaber til at få de unge til at åbne op om deres udfordringer

Udover at modtage et mentorkursus og løbende sparring så ser alle mentorer også 
en værdi i erfaringsudveksling med andre frivillige.

Selvom mentorerne med de rette redskaber er åbne for at hjælpe med det meste, 
så er det forskelligt, hvilke interesser, styrker og erfaringer de hver især besidder, 
og deraf hvad de helst vil hjælpe med samt gerne vil undgå. Næsten alle er utryg-
ge omkring at skulle hjælpe med opholdstilladelse, da det er ukendt for dem. Frem 
for at efterspørge viden og redskaber til at kunne hjælpe med opholdstilladelse, vil 
størstedelen helst undgå det og foretrækker at henvise til andre. Nogle mentorer 
vil helst undgå forløb, hvor diagnoser eller traumer i meget høj grad påvirker den 
unge. Andre finder forløb med et stort fokus på praktiske udfordringer eller uden 
konkrete målsætninger mindre motiverende.
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Forundersøgelsen bekræfter, at DSA-elever både i deres egen optik og fra et læ-
rer- og vejlederperspektiv oplever udfordringer, der i forskelligt omfang påvirker 
deres trivsel. På den baggrund bekræftes behovet for en helhedsorienteret men-
torindsats. Undersøgelsen giver herudover anledning til at udpege nogle opmærk-
somhedspunkter i forhold til den videre udvikling og implementering af indsatsen.

Punkt 1 Afklaring af de unges behov 

Der er forskelle mellem det, de unge selv udpeger som deres primære udfordrin-
ger, og det som lærere og vejledere lægger vægt på. Foreningen Nydansker skal 
være opmærksomme på, at henvisningsgrundlaget og den unges opfattelser kan 
afvige fra hinanden og overveje, hvordan dette bedst balanceres og håndteres. De 
unge skal ikke føle sig overhørte, eller at de ikke bliver taget alvorligt. Omvendt kan 
lærere og vejledere have øje for udfordringer, der er både vigtige og reelle, som 
den unge måske ikke er bevidst eller åben om.

Det er i den forbindelse afgørende at sikre, at mentorerne ikke ender i en ubeha-
gelig position mellem de to parters interesser. I det hele taget er der behov for at 
adresserer rammerne for samarbejdet mellem vejlederne og de frivillige mentorer i 
den videre udvikling af mentorindsatsen.

Punkt 2 Afstemning af forventninger og grænser blandt mentorer

Selvom mentorerne udtrykker åbenhed over for at hjælpe med mange forskellige 
typer af udfordringer, så peger undersøgelsen på, at mentorernes interesser for at 
hjælpe og de unges behov kan afvige fra hinanden. En af de mest fremtrædende 
afvigelser er, at flere unge ønsker hjælp til opholdstilladelse, mens mentorerne 
helst vil undgå at håndtere dette.

Opmærksomhedspunkter
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På den baggrund ses der behov for en grundig forventningsafstemning med men-
torerne i både rekrutterings- og matchingsprocessen for at afdække, hvad den en-
kelte har interesse i at hjælpe med, samt hvor den frivilliges grænser går i forhold 
til eksempelvis håndtering af traumer, omfanget af praktiske udfordringer m.m. 
Samme grundighed er også vigtig i forhold til at afdække de unges behov og så 
vidt muligt undgå, at uforudsete problemstillinger dukker op, og gør mentorforløbet 
uoverskueligt eller demotiverende for den frivillige eller leder til skuffelser hos den 
unge.

Punkt 3 Uddannelse af mentorer

Forundersøgelsen bekræfter, at der bør være stor opmærksomhed på uddannelse 
og støtte af de helhedsorienterede mentorer. Mentorerne er motiverede og flek-
sible omkring at hjælpe de unge, så længe de føler sig klædt på til opgaven. Det 
fremstår ideelt, at mentorerne som udgangspunkt modtager et mentorkursus, før 
de starter et mentorforløb. Desuden bekræftes det, at mentorerne er motiverede 
for at udveksle erfaringer med andre frivillige.

De redskaber og den kompetenceudvikling mentorerne efterspørger harmonerer 
overordnet godt med det, som de unge ønsker hjælp til samt det, lærere og vejle-
dere ser behov for. En undtagelse er som nævnt udfordringer omkring opholdstil-
ladelse. Selvom mentorerne ikke ønsker at beskæftige sig med opholdstilladelse, 
bør de klædes på til at kunne håndtere unge, der efterspørger deres hjælp, da det 
scenarie højst sandsynligt vil opstå. Det kan for eksempel være viden om andre, 
de kan henvise de unge til.
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