
Gør mere gavn end skade  
med din fritids- eller mentorindsats 

Ledelse af den forebyggende indsats over for kriminalitetstruede unge 

 

LU, Mødecenter Odense, d.31.10.2012 
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Anledningen? 

Fælles formål: Glade unge mennesker 

Ét middel: 
Anvende ny og 
solid viden 
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‘…fra forskning til praksis til forskning til praksis til…’ 

1 Vidensfundament 

2 Mentor- og fritidsindsatsers effekt og målgrupper 

3 Gavnlige fremgangsmåder  

4 Udfordringer i implementeringen 

5 Nødvendige løbende vurderinger 

Trin på vejen til gavn vs. skade? 
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1. Vidensfundament 
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Hvad bygger jeres nuværende 
forebyggelsespraksis på? 

 

Hvorfor gør I lige akkurat, som I gør nu? 
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• Voksne + organiseret 
kriminalitet  

 

• Evalueringer er ringe eller 
mangler 

 

• ‘Grupper’ er dynamiske, løs 
struktur, flydende medlems-
kab og skiftende lederskab  

 

 

 

 

 

• Ikke (kun) ‘voldelige’ 

 

• Normal ungdomsadfærd at 
orientere sig mod andre unge 

 

• Lokal anvendelighed 

  

 

 

 

 

 

Forebyggelse af gruppe-relateret vold 
 

Men… 



Samme ‘risikofaktorer’  
for både ungdomskriminalitet generelt og grupperelateret 
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• Uden voksen rollemodel 

• Familieproblemer 

• Ringe skoletilhør og –præstation 

• Omgang med kriminelle kammerater 

• Har ‘problemadfærd’ 

• Fattigt hjem 

• Tilgængelighed af stoffer i området 

    m.fl. 

 



Samme metoder 
som anden forebyggelse af ungdomskriminalitet 
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Mest velundersøgt og lovende for unge “i risiko” mht.: 

 

•  Afvigende og uroskabende adfærd 

•  Ungdomskriminalitet generelt 

•  Vold   

– Tilmed grupperelateret 

 
Kilder til de tidligere viste indsatstypediagrammer: 3 større udgivelser fra henh. CDC (Best 
Practices of Youth Crime Prevention 2002), University of Maryland (What Works... 1997) og 
Ungdomskommissionens Betænkning (2009)  

 

2. november 2012  Side 9 

Lokalsamfundsbaserede 
mentor- og fritidsaktiviteter 



En systematisk kortlægning er… 
 
• Strukturerede litteratursøgninger 
 
• Systematisk screening via tydelige kriterier 
 
• Genbeskrivelse efter standardiserede kategorier 
 
• Kvalitetsvurdering af undersøgelser 
 
• Dybdegående analyse (‘narrativ syntese’) 
 



 
 
 
 
 

Kategori Kriterier 

Tidsperiode Studier udgivet ml. 1980-2011 

Indsats Mentor- og/eller fritids-indsatser 

Effekt Måler kriminalitet eller medierende faktorer 

Målgruppe Unge/12-17 år – el. med deltagere inden for 

Målgruppe Drenge/unge mænd udgør mindst 50 % 

Sted ‘Community-based’ på flere mulige måder 

Studiekvalitet Medium til høj kvalitet  

Inklusions-/eksklusionskriterier 
 



Tværfaglig litteratursøgning 

• ERIC – pædagogik 

• psychINFO – psykologi 

• SocINDEX – sociologi   

• Criminal Justice Abstracts – kriminologi 

• PubMed – sundhedsvidenskab 
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‘Tragten’ 
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10 mentor-, 20 fritids-, og 20 kombinerede indsatser 

50 

102 
8907 
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Har I nogen spørgsmål til 

vidensfundamentet? 
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2. Mentor- og fritidsindsatsers  

        effekt og målgrupper 
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• Mentorindsatser 

• Fritidsindsatser 

• Kombinerede mentor- og fritidsindsatser 

 

  

Hvad dækker indsatstyperne over? 

Indsats Definition – en organiseret: 

Mentor Oftest længerevarende relation til en specifik 
og støttende voksen person 

Fritid Gentagen aktivitet og/el. samvær med andre 
unge og voksne i fritiden 



Mentorindsatser 
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Gavnlige effekter 
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Højkvalitetsstudier viser effekt på: 

• Kriminalitet 

• Adfærd 

• Attitude 

• Psyke 

• Rusmidler 

• Skolegang 

• Relationer 

    Dog ikke alle altid, varierer ift. målgruppe og uvis på sigt 



Mulig skade 
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• Tidlige brud – skader den 
unge (nok svigt!) 

 

• Mangel på supervision – 
skader mentor (og…) 

 

• Brat afslutning uden 
opfølgning – skuffelse og 
tomrum 
 

• Uuddannede til unge med 
massive problemer 

 



Fritidsindsatser 
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Gavnlige effekter 
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Højkvalitetsstudier viser effekt på: 

• Adfærd 

• Psyke 

Mindre solide studier viser også effekt på:  

• Kriminalitet 

• Skolegang 

• Rusmidler 

• Relationer 

Men ikke altid med forbedringer og uvis effekt på sigt 



Mulig skade 
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• Negativt selskab         
– de unge kan påvirke 
hinanden uhensigts-
mæssigt 

 

• Stigmatisering            
– ved at isolere/udelukke 
unge. Kan påvirke deres 
selvforståelse    



Kombinerede mentor- og fritidsindsatser 
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Gavnlige effekter 
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Højkvalitetsstudier viser effekt på: 

• Kriminalitet 

• Adfærd 

• Psyke 

• Rusmidler 

• Skolegang 

• Relationer 

Dog ikke altid på alle mål, og langvarig effekt er flertydig 
på usikker basis 



Mulig skade 
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• Mangel på afslutning og 
opfølgning – skuffelse og 
tomhed 

 

• Irrelevante og 
afskrækkende aktiviteter 
– manglende menings-
fuldhed el. hårdhændede 
maskuline forestillinger  

 

• Mulig negativ gruppe-
påvirkning – trods 
potentiale 
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Har nogle af jer oplevet disse 

  

1. Gavnlige effekter og/el.  

2. Skadelige virkninger  

 

i jeres arbejde? 

 



Hvem kan indsatserne bedst hjælpe?  
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– Mentor: 11-14-årige i risiko 

– Fritid: 10-16-årige i lettere og større risiko 

– Mentor og fritid: 11-14-årige i risiko 

 

Effekt ses i storbyer eller mellemstore byer med højere 
fattigdom, arbejdsløshed og kriminalitet 
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Mærker I forskel på de unges  

aldre eller ‘risikograd’ i forhold til jeres 
evne til at kunne imødekomme dem med  

jeres indsats(er)? 
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3. Gavnlige fremgangsmåder 



Mentorindsatser lykkes bedre, hvis de: 
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• Skræddersys lokalt og til den unges behov 

 

• Varer i mindst et år med nedtrapning og evt. opfølgning 

 

• Er intensive med ugentlige møder i flere timer 

 

• Kendetegnes ved en stabil, støttende, tillidsfuld, 
emotionel relation 

 

 



Og… 
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• Har professionelt personale til at screene, oplære, 
matche, løbende efteruddanne, støtte og supervisere 
mentorer  

 

• Matcher mentor og mente med lignende interesser 

 

• Tilgodeser matchønsker fra mentee, forældre og 
mentor 

 

• De involverede har klare forventninger om varighed 

  

• Mentee er motiveret  

 



Matchnytte fra forskellige synsvinkler 
- Køn  
1) Mentorer/voksne: Krydsning = mindre effektiv 
2) Mentees: Ingen signifikant forskel 
- Etnicitet 
1) Mentorer/voksne: Krydsning = mindre effektiv 
2) Mentees: Ingen signifikant forskel 

 

Matchkarakteristika ift. effekt 
- Køn ift. drenges resultater 
1) Kan lide mænd/kvinder lige meget og føler sig lige forstået  
2) Dreng-mand signifikant forskel i effekt ift. stoffer, ‘gangs’,  
våben og alkohol 
                            - Mangler mere viden!                
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Matchning i effektforskningen 
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• Mentor og mente med samme interesser matches 

• Tilgodese matchønsker (mentee, forældre og mentor) 

• Forbehold ved frivillige mentorer - Ej unge med: 

  1) Alvorlige adfærdsproblemer 
  2) Fysisk, psykisk eller seksuelt misbrugt 
  3) Mangel på sociale færdigheder – evner ej relation 
      Ellers matchbrud  kontraproduktivt 

• Alder: 
13-16-åriges match brydes mere sandsynligt end       
10-12-åriges  

 Unge søger i stigende grad autonomi og uafhængighed 

 



Matchning i praksis 
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• Geografi 

• Tid 

• Mentees ønsker og behov ift. 

• Mentors kompetencer og forventninger 

• Ligheder?  Længere varighed  

    (f.eks. ift. interesser, drømme, planer, personlighed) 

• Etnicitet (undgå ens – ‘lille verden’) 

 

  Hav i praksis flere mentorer end mentees – et udvalg! 



Fritidsindsatsers lykkes bedre, hvis: 
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• De varer i mindst et år 

 

• De unge i målgruppen deltager hyppigt 

 

• Der er et uddannet og stabilt personale til stede 

 

• Den givne indsats har tydelige mål 

 

 



Og… 

2. november 2012  Side 36 

• Der er et tydeligt fokus på at udvikle de unges  

    sociale og emotionelle færdigheder 

 

• Indebærer trinvis og aktiv læring 

 

• Personalet reagerer på upassende adfærd 

 



Kombineret set lykkes de indsatser, som 
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• Har ugentlig kontakt med de unge i mindst et år 

 

• Udvikler sig jf. den unges specifikke behov 

 

• Tilbyder et sikkert og positivt socialt miljø 

 

• Tilbyder aktiviteter, der tiltrækker de unge 

  

 

 

 



Og… 
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• Relation til en engageret, stabil og støttende voksen 

 

• Rummer færdighedsbaserede aktiviteter, der 
fremmer sociale, emotionelle og kognitive kompetencer 

 

• Relation og aktiviteter har tydelige formål om positiv 
udvikling 

 

• De unges forældre billiger indsatsen  
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Følger eller følger I ikke disse 
fremgangsmåder pt.? 

 

På hvilke områder ja/nej? 

 

Og hvad taler for eller imod at gøre det? 
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            Hvorfor nytter indsatserne? 

Forandringsteorier 



Mentorindsatser 
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• Tillidsfuld relation og emotionel støtte         
psykosocial udvikling, øget tillid, positiv selvopfattelse  

 

• Positiv rollemodel  håndtere pres, lære det socialt 
acceptable, konsekvensvurdering, fremtidsudsigt 

 

• Opsyn og vejledning  beskyttende faktor  

 



Fritidsindsatser 
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• Støttende voksen og deltagelse i meningsfulde og 
udfordrende aktiviteter  styrkelse af færdigheder 

 

• Undgå risikofaktor for afvigende adfærd – uorganiseret 
fritidsliv uden opsyn 

 

• Alternativ til, hvad grupper med uroskabende adfærd 
kan tilbyde – prøvelser, fællesskab, støtte og et sted at 
høre til 



Kombinerede mentor-fritidsindsatser 
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Lig fritids- og mentorindsatser hver for sig 

 

• Personligt og tillidsfuldt bånd til en støttende voksen  
de unges udvikling styrkes 

 

• Rollemodel  positiv identifikation og efterligning 

 

• Aktiviteter  fremmer færdigheder 

 

• Deltagelse beskytter mod ‘negativt’ samvær 
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4. Udfordringer i implementeringen  



Mentorindsatser – kan forekomme: 
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• Professionelles skepsis over for frivilliges evner 

• Medejerskab via integrering i eksisterende strukturer 

• Manglende el. fejlhenvisning af unge 

• Tids- og ressourcebegrænsning hæmmer frivilligoptag 

• De unge venter for længe på en mentor 

• Frivillige mentorer venter for længe på at få en mentee 
og glemmer oplæring   

• Rekruttering, screening og matchning tager tid! 

• Mandlige frivillige mentorer lidt sværere at rekruttere 

• Frafald af unge og/eller mentorer 

 

 



Fritidsindsatser – Kan forekomme 
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Henvisning af unge 

• Frivillig deltagelse – svære at engagere? 

• SSP-samarbejde og opsøgende gadeplansarbejde   

• Forældre- og kammeratstøtte præmis for deltagelse 

• Unge deltagere kan hverve andre unge 

Fastholdelse af unge 

• Forskellige aktiviteter til forskellige aldre og evt. køn 

• Aflyste aktiviteter hæmmer fremmøde 

• Overvejelser om territorier – neutralt el. eget 

• Involvering i planlægning øger deltagelse 

 

 



Kombinerede indsatser - Kan forekomme 

2. november 2012  Side 47 

• Sammensatte og intense programmer kan være 
vanskeligere at indføre uden forudgående lokal erfaring 

• Frivillige mentorer kan være svære at rekruttere – 
hvorfor ventelister vokser og standby-mentorer 
savnes 

• Yngre mentorer kan være mindre stabile og have brug 
for mere støtte undervejs  

• Muliggør såvel individuelt som gruppearbejde 
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Vellykket indsatsimplementering beror på… 

Indsatsen 

•Har synlige fordele og 
resultater 

•Er enkel 

•Let at bruge 

•Virker ikke helt fremmed 

•Afspejler værdier, som 
findes hos både 
organisationen og 
målgruppen/de unge 

Organisation 

•Ledelsesopbakning  

•Fælles opfattelse af 
rationale og mål  

•Gensidig afhængighed og 
incitament på tværs 

•Tilstrækkelige ressourcer  

• Inddragelse og 
koordination  

•Få beslutningsled 

•Uddannelse og 
supervision 

 

 

 

 

 

Målgruppen 

•De unges behov,   
ressourcer og interesser 
mødes af indsatsen 

•Der kommunikeres til de 
tiltænkte deltagere, unge 
i særlig risiko  

•De unge inddrages i 
beslutninger, der berører 
dem selv 

•De unge er motiverede 
og får ejerskab 
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Hvilke implementeringsmæssige udfordringer 
har I været ude for? 

 

Eller ville I forestille jer, I kunne støde på ved 
indførselen af fremgangsmåderne? 

 

- Hvad kunne der gøres som modsvar? 
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5. Løbende vurderinger  



 Analysehjulet 
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Relevante 
forhold?  

Person, venner, 
familie, skole, 
netværk, lokal-

område, 
samfund? 

Målgruppen? 
Målet? 

Alder, ressourcer, 
behov, risikograd? 
Social, emotionel, 
kognitiv udvikling? Hvilken indsats? 

Lær bl.a. af tidligere 
indsamlet viden.  

Tid, økonomi, 
faciliteter, personale 

og kompetencer? 
Passende struktur og 
kulturel og politisk 

accept?  

 

Implementér, 
dokumentér og 

evaluér 

Skræddersy, involvér, 
organisér, koordinér og 
indfør. Afviges der fra 

planen? Hvad forandres? 
Nås målet? 

Udfordringen? 

Set fra flere 
synsvinkler/kilder? 
Med viden skabt 

over tid? 



Dilemmaer i forebyggelse – Hvad gør I?  
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• Risiko for stigmatisering? 

 

• Grupperelaterede problemstillinger? 

 

• Involveres de unges forældre? 

 

• Hvilket lokalt samarbejde er nødvendigt? 

 

• Sigtes der mod de unges skolegang? 
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Tak for opmærksomheden 

SKRIV TIL 
hnc@dkr.dk 

ELLER SE 
www.dkr.dk 


