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INFORMATION OM PUBLIKATIONEN
Udarbejdet af SocialRespons, december 2017
Dette er en kvalitativ afrapportering omhandlende FRAK’s første naturplejetur afholdt i
efterårsferien i 2017. Afrapporteringen er bygget op omkring observationer og interviews
foretaget i forbindelse med naturplejeturen samt gruppeinterview med tre deltagere fra
FRAK’s pilottur (afholdt i påsken 2017) og interview med projektledere. Her gives således
en opsamling på de første resultater i projektet. Da projektet skal følges frem til 2020, er
denne afrapportering en delleverance.
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Centrale Resultater
Naturplejeturen er langt fra de unges dagligdag i de udsatte boligområder i København. Her får de unge
deltagere mulighed for at få nye og anderledes oplevelser og lære om det danske plante -og dyreliv.
I denne rapport vises det, hvordan de unge opnår nye kompetencer og handlemuligheder i mødet med
naturen. Analysen peger på, at de unge udvikler både personlige og faglige kompetencer inden for det
sociale, økonomiske og kulturelle område.
For det første får de unge muligheden for at tjene deres egne penge, hvilket fremmer deres selvstændighed,
og giver dem nye muligheder derhjemme. For det andet får de unge erfaringer med at indgå i nye og
anderledes fællesskaber, hvor de ikke behøver vise den hårde eller provokerende attitude, som ofte
forventes i de områder, hvor de unge færdes til hverdag. Derudover får de gode erfaringer med teamwork.
For det tredje opnår de unge nogle konkrete arbejdsfærdigheder omkring naturpleje.
I den forbindelse får de unge også et indblik i deres egne, personlige styrker og kompetencer.
I denne rapport konkluderes det, at de unges evner og muligheder forbedres i forhold til 1) at tjene penge 2)
at indgå i fællesskaber og 3) arbejdsfærdigheder. Når disse kompetencer forstærkes hos de unge, får de nye
handlemuligheder og fremstår i højere grad som en ressource i det danske samfund. FRAK’s naturplejeture

Konklusion

vurderes dermed som en aktivitet med et stort potentiale i forhold til at forme og styrke de unges personlige
og faglige kompetencer samt fremtidige muligheder.
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Naturen som ramme
Vi er på vej hen for at samle grene ind og en af de unge sparker til en bunke jord, mens han henkastet spørger:
Hvad er det nu, det hedder det der…? Nå ja! Muldvarpeskud siger han. Turlederne fortæller, at der har været
andre eksempler på, at de unge spørger til ræve, ulve og til den natur, der omgiver dem. (Feltnotat fra
naturplejeturen).
Naturplejeturen vækker nysgerrighed hos de unge deltagere. En nysgerrighed der opstår, fordi turene tilbyder
de unge nogle anderledes oplevelser end hverdagslivet i de udsatte boligområder. Det er også tydeligt, at
naturvejlederens viden og entusiasme for naturen smitter af på de unge. Mens de unge arbejder og færdes i
naturen, vækkes deres nysgerrighed for de planter og dyr, som omgiver dem. Naturen som ramme giver
samtidig de unge muligheder for at udfolde nye sider af sig selv. Her får de unge lov til at prøve kræfter af med
forskellige opgaver, samtidig med de får plads til at agere på anderledes måder. Naturen bliver dermed et rum,
hvor de oplever nye sider af sig selv -både individuelt og i gruppen. En af de unge deltagere forklarer selv,
hvordan samværet på naturplejeturene er langt mere afslappet, end det han oplever til daglig på Nørrebro:
“Derhjemme skal vi gå sådan her [trækker skuldrene op]. Og hvis vi ser nogle fra Mjølnerparken, så skal vi sige noget
med luder. Hvis vi ser nogle her, så kan vi bare sige: Hej, hav en god dag”.

Indledning

At være langt væk fra de vante rammer i de udsatte boligområder giver de unge nye handlingsmuligheder. Her
kan de træde ind i nogle andre roller og prøve kræfter af med nye væremåder, som kan medvirke til, at de unge
bliver set på med andre øjne af deres daglige omgivelser.
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Fire resultattemaer
Som modellen her illustrerer formes og styrkes de unges erfaringer og viden særligt i forhold til 1) at tjene sine
egne penge 2) at indgå i fællesskaber 3) arbejdsfærdigheder. Samlet set leder disse kompetencer til, at de unge i
højere grad fremstår som en ressource i det danske samfund.
På naturplejeturen kan de unge

Der skabes et stærkt fællesskab på
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De ﬁre resultattemaer
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At tjene sine egne penge
Det der er godt er, at vi tjener vores egne penge. Og vi er sammen med vores venner, mens vi tjener vores egne
penge. Og vi hygger, mens vi tjener vores egne penge. (Ung deltager på naturplejeturen).
De unge fremhæver selv, at noget af det vigtigste ved turen er, at de får mulighed for at få et job og tjene
penge. Pengene er således en stor motivationsfaktor for de unges deltagelse i projektet. De unge oplever, at
penge giver dem en følelse af selvstændighed. Flere af de unge beskriver det som en positiv følelse og som
noget, der giver dem mere frihed. En af de unge deltagere sætter selv ord på, hvordan FRAK’s naturplejeture
er en god chance for ham for at tjene lidt penge: “Vi har ikke bare sådan mulighed for at få et job. Fordi vi er
dem, vi er. Det her giver os en mulighed.” Han betragter altså turen som en unik mulighed for at få et fritidsjob
og tjene sine egne penge -en mulighed som han ellers ikke ville have fået.

De ﬁre resultattemaer
Titeltekst

De unge fremhæver også det at kunne råde over sine egne penge som betydningsfuldt. Pengene giver nemlig
de unge nye muligheder. Det muliggør eksempelvis at de unge kan deltage i andre aktiviteter og købe nye ting
uden at spørge deres forældre om lommepenge. De unge var generelt meget optaget af at vide hvor meget
de tjente og diskuterede også internt, om det var en god løn. De unge beskriver, at de i FRAK-regi, generelt,
bliver trænet i at forhandle. Sådanne øvelser hvor man skal forholde sig til, hvad et stykke arbejde er værd,
kan vise sig at blive brugbart i de unges fremtidige jobs. Det vil eksempelvis kunne styrke dem i forhold til at
vurdere, hvad der er en rimelig og realistisk mængde arbejde at skulle udføre på en dag samt gøre dem i
bedre stand til at lønforhandle.
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Arbejdsfærdigheder
De unge kæmper med at få stammerne fra de væltede træer i mindre stykker. De er ikke blege for at påpege
muligheden for eﬀektivisering; en motorsav. Nogle af de unge giver op på øksen eller saven undervejs, men ved
ﬂere lejligheder ser jeg, hvordan ’noget’ tager ved dem. De bliver stædige og vil klare det. Flere gange tager de
nærmest værktøjet ud af hånden på hinanden og siger: Nu skal jeg! Og det lykkes. (Feltnotat fra
naturplejeturen).
Der er et stort behov for, at de unge motiveres i løbet af turen og hjælpes i gang med de forskellige
arbejdsopgaver. Tonen mellem de unge er generelt lidt hård, og ﬂere har svært ved at påbegynde en
arbejdsopgave uden at fjolle rundt eller stille spørgsmål først. De unge kommer dog til tiden og står klar om
morgenen, og de lytter til, hvad der bliver sagt. Som observationen foroven viser, knokler de unge også hårdt
for at løse arbejdsopgaverne sammen med de andre i gruppen.

De ﬁre resultattemaer

Turen styrker på ﬂere måder de unges arbejdsfærdigheder og kvaliﬁkationer. For det første opnår deltagerne
nogle helt konkrete kompetencer omkring arbejde i naturen. De unge lærer eksempelvis om dyrelivet og får
viden om, hvordan man saver eller kløver. For det andet giver turene de unge erfaring i at samarbejde. Som
ofte gives der én opgave, som alle i gruppen skal løse, og på den måde styrkes de unge i at arbejde i teams.
Det kan styrke de unges position på arbejdsmarkedet fremover, at de er trænet i at løse opgaver i fællesskab.
For det tredje opnår de unge en indsigt i deres egne personlige styrker. En af deltagerne forklarer: “Jeg har
lært, hvordan jeg klipper planter. Man lærer, hvilke kompetencer man selv har. Om man er stor og stærk eller lille og
klog.” De unge får således en mulighed for at opdage og bruge nye sider af sig selv.
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Fællesskab
Vi kommer ud i gården. Arbejdsdagen er slut. De unge er trætte, men pludselig dukker en nabo op med sin
hund. Flere af de unge ﬂokkes om hunden. De er nysgerrige og vil gerne lege med den. En spørger om han må
prøve at holde snoren, og derefter skiftes de til at løbe rundt på gårdspladsen med hunden i snor. Situationen
signalerer glæde og lyst til leg og udstråler ikke særlig meget af den vi-er-gadens-drenge attitude, jeg andre
steder møder hos gruppen. (Feltnotat fra naturplejeturen).
På naturplejeturen får de unge mulighed for at møde hinanden på tværs af bydele, og mange af deltagerne
danner nye eller stærkere venskaber undervejs. Flere af de unge kender allerede hinanden fra skolen eller
gennem tidligere arrangementer i FRAK. Det er dog tydeligt, at deres samvær ændrer sig, når de kommer væk
fra de sædvanlige rammer. Som observationen foroven viser, giver de nye rammer nemlig plads til, at de unge
kan vise nye sider af sig selv -både som individ og i gruppen. De unge ville have reageret helt anderledes på at
møde en hund, hvis det havde været på Nørrebro, forklarer en af lederne. Derhjemme havde de ikke haft lyst

De ﬁre resultattemaer

til at lege med en hund foran andre.
Selve køreturen til Jylland havde også en betydning for de unges samvær. Ifølge en af lederne, så var de unge i
begyndelsen af køreturen meget optaget af at skulle vise sig og være ’cool’ foran de andre. Senere på turen
var de dog langt mere rolige og sov op ad hinanden i bussen. Her på turen behøver man nemlig ikke have en
hård attitude ligesom på Nørrebro forklarer en af deltagerne: “På Nørrebro skal vi være ’kriminelle’. Vi skal være
hårde. Vi skal gå sådan gangsteragtige. Her kan vi være mere danskeragtige. Vi kan slappe af og nyde livet. Vi kan
integrere os.” For de unge deltagere bliver naturplejeturen altså en mulighed for at slappe af og lægge den
hårde attitude på hylden. Det er tydeligt, at de unge nyder naturplejeturen og det fællesskab, som opstår på
turen.

9

MIDTVEJSEVALUERING
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Ukrudt er et nyt indsatsområde i FRAK, der fokuserer på
at bruge naturen som rum til at skabe grønne fritidsjob.
Ukrudt dækker over ﬁre forskellige tiltag: Naturplejeture,
anlæg og vedligehold af grønne arealer, brobygning til
grønne uddannelser samt produktionen af Ukrudt-brus.
Denne rapport er en midtvejsevaluering af indsatsen
omkring naturplejeture.
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Naturen som tema
Rela.onen .l de unge
Rekru2ering
Opsamling på konceptet

Ukrudt er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.
Naturplejeturene er et koncept hvor 12 FRAK-unge og
tre voksne projektansatte kører til et bestemt
plejekrævende naturareal for at løse en opgave for
Naturstyrelsen, kommuner og private jordejere. Turene
foregår i skolernes ferier. Voksne og unge indlogeres tæt
på naturarealet og arbejder i tidsrummet 9.00-16.00. De
unge hjælper på skift med at tilberede maden. Efter
arbejde bliver der lavet bål, spillet spil og gået ture i
naturen.
FRAK er en socialøkonomisk virksomhed, der træner
unge fra udsatte boligområder i at have et fritidsjob. I
FRAK får de unge løn og erfaringer med arbejdsmarkedets
spilleregler ved at løfte forskellige praktiske opgaver for
virksomheder, kommuner og festivaler.
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INDLEDNING
Denne rapport er en midtvejsevaluering af FRAK’s arbejde

Evalueringen viser, at konceptet omkring camp i naturen

med naturplejeture. FRAK har som del af indsatsen Ukrudt -

skaber gode rammer for relationsopbygning. Både mellem

grønne fritidsjobs til byens rødder afholdt to naturplejeture i

de unge og mellem unge og arbejdsgivere/projektledere.

projektperioden frem til ultimo 2018. Denne midtvejsevalueringen er baseret på data indsamlet ved ture til hhv.

Derudover giver naturen som ramme de unge nogle
handlemuligheder i forhold til at afprøve nye sider af sig selv

Horsens (2017) og Rødby (2018).

og tilegne sig ny viden om temaer relateret til naturen.

FRAK’s naturplejeture giver unge fra udsatte boligområder
mulighed for at komme afsted på ’camp i naturen’ over ﬁre

Herved åbner deres bevidsthed ift. muligheder i og
opmærksomhed på natur, friluftsliv, biodiversitet mv.

dage. Her arbejder de med forskellige naturpleje-opgaver,

Konceptet fremstår som et brugbart supplement til FRAK’s

tjener deres egne penge og indgår samtidig i et socialt
fællesskab.

klassiske model omkring fritidsjob. Det giver muligheder for
intensiv relationsopbygning og mere intensiv videns- og

Midtvejsevalueringen præsenterer resultater for de unge
inden for temaerne: 1) Indkomst & arbejdsfærdigheder, 2)
Fællesskab & relationer og 3) Viden og erfaring med naturen.
Når disse kompetencer forstærkes hos de unge, får de nye
handlemuligheder og fremstår i højere grad som en

erfaringsopbygning hos de unge i forhold til naturen end
FRAK’s arbejde med naturopgaver i de unges lokalområde.
Se rapportens sidste del for samlet opsamling på metoden,
samt evalueringens opmærksomhedspunkter i forhold til
videreudvikling af konceptet.

ressource. Samtidig bidrager turene til at skabe en positiv
(selv)fortælling både blandt de unge selv og i medierne.
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CENTRALE RESULTATER
Der skabes et stærkt fællesskab på
turen - også på tværs af ungegrupper fra de forskellige bydele.
Turen styrker også relationen til
FRAK/arbejdsgiverne og skaber et
stærkt udgangspunkt for videre
samarbejde på andre opgaver.

På naturplejeturen kan de unge tjene
deres egne penge, hvilket medvirker til
øget selvstændighed. Turen træner
dem i de krav, der er forbundet med at
have et fritidsjob. Det styrker deres
ansvarlighed og giver dem erfaring
med at have en arbejdsgiver.

Indkomst &
arbejdsfærdigheder

De unge opnår viden om natur, biodiversitet mv. Læringen forstærkes
gennem de unges tilstedeværelse i
naturen. Erfaringen med at være i
naturen omfatter også positive
oplevelser ift. friluftliv (bål, dyreliv mv.)

Viden og
erfaring med
naturen

Fællesskab
& relationer

Unge som
ressource

De unge får viden, erfaring og
oplevelser, der giver dem ressourcer
ift fremtiden. På gruppeniveau
styrkes deres selvfortælling ift. at de
gerne vil vise nyt billede af unge fra
(udsatte) boligområder.
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INDKOMST &
ARBEJDSFÆRDIGHEDER
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FRITIDSJOB GIVER ØGET SELVSTÆNDIGHED
Alle unge fremhæver, at noget af det vigtigste ved turene er,
at de får mulighed for at få et job og tjene penge. Pengene

som han ellers ikke ville have fået. På Rødby-turen giver ﬂere
unge udtryk for, at de har eller har haft et almindeligt

er således en stor motivationsfaktor for de unges deltagelse

fritidsjob uden for FRAK (de fortæller samtidig, hvordan de har

i projektet. De unge oplever, at penge giver dem en følelse af
selvstændighed. Flere af de unge beskriver det som en

fået hjælp til jobsøgning i FRAK). Det tegner et billede af, at der
er unge fra Rødby-turen, der ikke i samme grad oplever turen

positiv følelse og som noget, der giver dem mere frihed.

som en unik mulighed for at få et job. Omvendt kan deres

De unge fremhæver det at kunne råde over sine egne penge
som betydningsfuldt. Pengene giver nemlig de unge nye

fortsatte tilstedeværelse i FRAK være et udtryk for, at de
fortsat ikke er helt rustet til at være i et almindligt fritidsjob.

muligheder. Det muliggør eksempelvis, at de kan deltage i

De unge er generelt optagede af deres arbejdstider, hvornår

andre aktiviteter og købe nye ting uden at spørge deres
forældre om lommepenge.

de får fri mv. Unge deltagere fra første tur beskriver, at de i
FRAK-regi, generelt, bliver trænet i at forhandle. Sådanne

En af de unge fra turen til Horsens sætter selv ord på
hvordan FRAK’s naturplejeture er en god chance for ham for
at få et job: “Vi har ikke bare sådan mulighed for at få et job.
Fordi vi er dem, vi er. Det her giver os en mulighed.” For ham
udgør turen og FRAK en unik mulighed for at få et fritidsjob,

”

øvelser hvor man skal forholde sig til, hvad et stykke arbejde
er værd, kan vise sig at blive brugbart i de unges fremtidige
jobs. Det vil eksempelvis kunne styrke dem ift. at vurdere
hvad, der er en rimelig og realistisk mængde arbejde at skulle
udføre på en dag samt gøre dem i bedre stand til at
lønforhandle.

Det der er godt er, at vi tjener vores egne penge. Og vi er
sammen med vores venner, mens vi tjener vores egne
penge. Og vi hygger, mens vi tjener vores egne penge.
– Ung fra FRAK
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ARBEJDSERFARING & INDSIGT I EGNE STYRKER
Turene styrker på ﬂere måder de unges arbejdsfærdigheder
og kvaliﬁkationer. For det første opnår de unge nogle helt

genoprette og hjælpe naturen og fortæller meget engageret
om vigtigheden i opgaven. Det er eksempler på, at de unge

konkrete kompetencer omkring arbejde i naturen. De lærer

får mulighed for at opdage nye interesseområder og/eller

fx om dyrelivet og får viden om, hvordan man konkret saver,
kløver eller mere generelt arbejder med genoprettelse af

bruge nye sider af sig selv, som begge dele kan give
inspiration til deres fremadrettede valg af uddannelse eller

naturen. For det andet giver turene de unge erfaring i at

arbejde.

samarbejde. Generelt på turene gives der én opgave, som
alle i gruppen skal løse, og på den måde styrkes de i at
arbejde i teams. Det kan styrke de unges position på
arbejdsmarkedet fremover, at de er trænet i at løse opgaver

FRAK giver samlet set de unge mulighed for at have et
fritidsjob, hvor de øver sig i de forpligtelser og det ansvar,
der følger med et job. Samtidig ses eksempler på, at camp-

i fællesskab.

elementet og de pligter, der følger med, for eksempel at bo
og spise sammen, kan være med til at forstærke læring i

For det tredje opnår nogle af de unge en indsigt i deres egne

forhold til ansvar og forpligtelser.

personlige styrker og interesser. En af deltagerne fra
Horsens-turen forklarer: “Jeg har lært, hvordan jeg klipper
planter. Man lærer, hvilke kompetencer man selv har. Om man
er stor og stærk eller lille og klog.” En anden ung fra Rødbyturen bliver meget bidt af opgaven omkring at

”

Vi lærer nye måder at bruge værktøjer på, og vi lærer nye
træer at kende og formålet med træerne, hvad træerne
skal bruge for at vokse, alderen på et træ og hvor lang tid
det tager at vokse. – Ung fra FRAK
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FÆLLESSKAB & RELATIONER
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NYE RELATIONER PÅ TVÆRS AF BYDELE
Både det intense samvær, som udspringer af campelementet, og de nye rammer i naturen har en positiv

Samtidig løses arbejdsopgaverne ikke individuelt men i
grupper – én stor eller opdelte grupper – og det styrker også

indﬂydelse på opbygningen af relationer og fællesskabet

de unges relationer, idet de samles om arbejdet.

mellem de unge. På begge ture gør det sig således
gældende, at de unges sociale samvær fungerer godt – der

Rammerne for arbejdet og det sociale samvær på

er god stemning og positive indstillinger til hinanden. Dette
gælder også på Rødby-turen, hvor der deltager unge fra
forskellige bydele, som ikke kendte hinanden særlig godt på
forhånd. Flere af deltagerne på Rødbyturen danner på turen
nye relationer på tværs af bydelene.

naturplejeturene er nye for alle deltagerne. De er dermed
fælles om at være et nyt sted og ude i ukendte
naturområder, og det fremstår som betydningsfuldt i
forhold til at skabe et fællesskab. Vi ser i den tråd, hvordan
de unge er sammen på en anderledes måde, når deres
vante rammer udskiftes. Se mere på side 12.

Camp-elementer betyder, at de unge er intenst sammen
over ﬁre dage, hvor de både arbejder, spiser og sover
sammen. Det er tydeligt, hvordan det intense samvær får
processerne omkring relationsdannelse til at accelerere.

”

”Ja [jeg kender alle der er med], undtagen dem fra
Amager – men nu har jeg lært dem at kende” - Ung, FRAK
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CAMP-ELEMENT BIDRAGER TIL RELATIONSDANNELSE
Camp-elementet betyder også, at gruppelederne og de unge
er intenst sammen over ﬂere dage. Herved opbygger de
unge over få dage brugbare erfaringer med at indgå i en
arbejdsgiverlignede relation, som de kan trække på senere
hen, fx som ansatte i andre fritidsjob. Bl.a. får de erfaringer
med regler og normer for opførsel samt passende
kommunikation og interaktion i en arbejdssammenhæng.
At være på camp sammen er noget, der sætter tempoet for
relationsopbygningen mellem de unge og gruppelederne i
vejret. Vi får især øje på to centrale ting ved relationsaspektet, hvilke gør sig gældende i særlig grad på Horsens-

På camp med arbejdsgiver
I et ordinært fritidsarbejde vil den unge typisk have meget
lidt direkte kontakt og interaktion med en arbejdsgiver og
det betyder, at erfaringsopbygningen sker over lang tid. Det
samme kan siges at gøre sig gældende for relationsopbygning til gruppeledere i FRAK’s fritidsjob af 1-dags
varighed. På naturplejeturene sker erfaringsopbygningen
med en arbejdsgiver meget intenst over meget kort.
Rekrutteringsmæssige fordele ved camp
Ved at være på naturplejetur med de unge får

turen. Begge dele bidrager til oplevelsen af, at naturplejetur

gruppelederne chancen for at danne og/eller styrke

som koncept fremstår som et brugbart supplement til

relationer til de unge, hvormed de kan øge rekrutteringen til
FRAK. Naturplejeturene har på den måde potentiale til at

FRAK’s klassiske model omkring fritidsjob.

fungere som kickstarter ift. at opbygge relationer til unge,
der fremadrettet kan blive en integreret del af FRAK’s
arbejdsfællesskab og senere hjulpet videre ud i ordinære job
(se yderligere under opmærksomhedspunkter fra side 16).
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NY VIDEN & ERFARING MED
NATUREN
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NYE RAMMER GIVER NYE MULIGHEDER
Naturen er en ramme, som giver de unge muligheden for at
afprøve og opleve nye sider af sig selv, både ift.

i København. Selve turen til destinationen lægger både en
fysisk og mental afstand og gør, at de unge kommer langt

arbejdsopgaver, men også personligt. På turene indtager og

væk fra de områder, hvor de plejer at færdes og de

undersøger de unge nye roller og positioner i samspillet
med hinanden og gruppelederne. På den måde åbner

mennesker, de plejer at møde.

naturen nye døre for de unge, der således oplever, at
anderledes væremåder er acceptable.

Når de unge kommer afsted på naturplejetur, træder de ind
i en setting, som både er helt ny for alle deltagere, og uvant i

De unge, som deltager på naturplejeturene, færdes til

den forstand, at mange af dem sjældent opholder sig i
naturen. I de nye omgivelser kan de træde ind i nogle andre

hverdag i områder, hvor de ofte forventes at vise en hård

roller og prøve kræfter af med nye væremåder, som kan

eller provokerende attitude. Naturplejeturene giver dem
muligheden for at slappe af og lægge den hårde attitude på

medvirke til, at de bliver set på med andre øjne af deres
daglige omgivelser.

hylden, som citatet nederst på siden antyder.
Der tegner sig et billede af, at der er et større udbytte og
ﬂere muligheder for de unge ift. at slippe deres vanlige
handlemønstre, når de kommer ud i naturen over ﬂere dage
fremfor fx i forbindelse med en 1-dags naturplejeopgave

”

Derhjemme skal vi gå sådan her [trækker skuldrene op]. Og hvis vi
ser nogle fra Mjølnerparken, så skal vi sige noget med luder. Hvis vi
ser nogle her, så kan vi bare sige: Hej, hav en god dag”. – Ung fra
FRAK
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ØGET ÅBENHED FOR NATUR OG FRILUFTLIV
For de unge er naturplejeturene i særlig grad attraktive i
kraft af, at de får lov til at arbejde og tjene penge. Samtidigt
ser vi, hvordan de unge får øjnene op for friluftlivet og
glæderne ved at opholde sig i naturen, når de først er
kommet afsted på camp. Friluftsoplevelserne – at lave bål,
huggebrænde, gå ture i naturen osv. – er noget, som de
unge giver udtryk for at synes rigtig godt om. De unge
fremstår i den sammenhæng mere åbne overfor naturen og
de muligheder, den tilbyder på turen, end de ville være i
København og en siger direkte: ”Hvis jeg er i Kbh. og får at
vide, jeg skal ud i naturen, så er det et blankt nej. Når jeg så er i
naturen, så er det noget helt andet. Så er det ok”. – Ung fra FRAK
Som tidligere beskrevet er dette også et eksempel på, at de
unge får mulighed for at opdage nye interesseområder, de
kan vende tilbage til både i senere jobsammenhæng og
udenfor arbejdslivet.

”

”Det er ikke særlig rart, at der kravler dyr – men det er fredfyldt.
Det er godt. Man kommer fra en travl hverdag i KBH, så det er rart
at komme et andet sted, hvor bilerne ikke dytter og naboen ikke
råber” – Ung FRAK
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UNGE SOM RESSOURCE

14

FORTÆLLINGER OM DE UNGE SOM RESSOURCE
Samlet set opnår de unge således viden, erfaringer,
oplevelser og kompetencer på naturplejeturene. Det giver
dem nye ressourcer, som styrker deres fremtidige
muligheder. Naturplejeturene bidrager på den måde til, at
de unge i højere grad fremstår som en ressource i
samfundet.
Særligt på Rødby-turen arbejder de unge med en tydelig god
sag, nemlig naturbevarelse. Det klare formål, at hjælpe
naturen, fremstår som en drivkraft for deres arbejde på
turen. Samtidig bidrager ’arbejdet for en god sag’ med
positive fremstillinger af de unge som en ressource. Dette
formidles også eksternt i medier (avis og radio), der laver
hhv. artikel og indslag om turen til Rødby.
På gruppeniveau bidrager det til at styrke de unges
selvfortælling og fokus på, at de gerne vil vise nyt billede af
unge (fra udsatte boligområder).

”

Vi er friske unge mennesker, som desværre bor i socialt belastede
områder. Vi er de nye ansigter i de områder, der prøver at skabe en
positiv fremgang, så folk efter os kan lære af os. Selvom vi kommer fra de
områder, så er der andre måder at lave penge på. Det står vi for og er
glade og stolte over. – Ung fra FRAK
15

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
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NATUREN SOM TEMA

REKRUTTERING

• Potentialer i et styrket fokus på biodiversitet.

• Fokus på sammensætning af målgrupper

Naturen er omdrejningspunkt på begge naturplejeture, men

Der ligger et potentiale i at være yderligere opmærksom på,

Rødby-turen indeholdt tydeligt fokus på at lære de unge om
biodiversitet og naturbevarelse mv.. Interview og samtaler

hvilke målgrupper, der rekrutteres til naturplejeturene og
evt. hvordan de sammensættes. I dette arbejde kan følgende

med de unge viser, at mange har taget den viden, de har

overvejelser indgå: 1) De unge, som har de største

fået, til sig. De (gen)fortæller vigtigheden i at gøre en indsats

personlige og arbejdsmæssige udfordringer, kan også rykkes

for at bevare og genoprette naturen. Deres interesse og
nysgerrighed peger på et potentiale i at zoome yderligere

mest. Det er den målgruppe, der selv beretter, at
kriminaliteten muligvis ville trække i dem, hvis de ikke var på

ind på dette element og tilbyde de unge mere viden. Det

naturplejetur i ferien, og at de ikke ville kunne anskaﬀe sig et

gælder både generelt ift. viden om natur og i særlig grad ift.
biodiversitet, naturbevarelse mv. Samlet set kan det bidrage

ordinært fritidsjob (i modsætning til nogen af de andre unge,
som ifølge dem selv og gruppelederne godt kunne have/har

til at styrke det, man kan kalde de unges medborgerskab ift.

haft andre jobs). 2) De unge, som har været en del af FRAK i

ansvarlighed omkring naturen.

ﬂere år og generelt er mere velfungerende, kan tænkes som

De unge giver selv udtryk for, at de også kan bruge deres

deltagere, der er med til at motivere de unge, som er mere
udfordrede, og i den forstand kan de måske fungere som en

nye viden i andre sammenhænge, især skolen, hvilket
understreger værdien ved den læring, turen indebærer. Der
kan dertil med fordel lægges et endnu større fokus på
‘naturnørderi’ enten fra projektlederne eller om muligt en
naturvejleder. Det vækker de unges interesse for at høre
yderligere, når det er en engageret voksen med stor viden,
der fortæller.

slags rollemodeller. 3) Det kræver høj grad af ressourcer,
både ift. rekruttering og arbejdet med de unge på selve
turen, at have ﬂest fra den mere udfordrede målgruppe
med. Samtidig er denne målgruppe mest i overensstemmelse med konceptets overordnede formål ift. primært
at rekruttere unge, for hvem, naturplejeturene er en unik
mulighed for at udvikle deres arbejdsfærdigheder.
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RELATIONEN TIL DE UNGE
• Potentialer i den styrkede arbejdsgiverrelation

• Muligheder for se og samle op på de unges ressourcer

Naturplejeturene giver projektlederne mulighed for at

Gennem naturplejeturene får gruppelederne chancen for at

danne relationer til de unge i et højere tempo end

identiﬁcere nogle bestemte arbejdsmæssige ressourcer og

almindeligvis, pga. det intense samvær. Relationen til de

potentialer hos de unge, som de måske ikke kendte til på

unge er et vigtigt redskab i FRAK’s arbejde med at styrke de

forhånd. Disse ressourcer, fx en unges særlige evne til at

unges arbejdsfærdigheder. Således kan turene have

tage ledelse og ansvar i varetagelsen af en fælles

potentiale i forhold til at fungere som et redskab ift.
intensiv relationsopbygning til nye unge medarbejdere i

arbejdsopgave, er der mulighed for, at projektlederne mere
aktivt kan gribe fat i og italesætte både på turen og

FRAK. Det kan være ekstra ressourcekrævende at rekruttere

fremadrettet ifm andre opgaver. Det kan medvirke til at

unge, som ikke på forhånd har et stort kendskab til FRAK,
men til gengæld er der med denne målgruppe for turene et

styrke synliggørelsen af den enkeltes ressourcer for den
unge selv.

potentiale i, at det kan øge den fremadrettede rekruttering
af unge medarbejdere til FRAK.
Projektlederne er allerede opmærksomme på deres rolle i
forhold til, at de skal hjælpe de unge, der er klar til at få et
ordinært fritidsjob, videre mod dette. Men da relationen
mellem de unge og projektlederne på turene også har mere
social karakter, kan der ligge et potentiale i at have
yderligere fokus på at give de unge, der har brug for det, et
”skub” i forhold til, at få taget de sidste skridt mod at
anskaﬀe og fastholde et ordinært fritidsjob.

• Før og efter-aktiviteter:
Der ligger et netværksmæssigt potentiale i at følge op med
aktiviteter i de enkelte grupper efterfølgende, således at de
nye relationer, der er blevet etableret (fx på tværs af
bydele), fortsætter efter turen. Det er dertil en mulighed at
arrangere en arbejdsopgave med gruppen, der skal afsted,
inden turen, så de unge allerede har stiftet bekendtskab
med hinanden og taget hul på relationsopbygning.
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OPRIDS AF FORDELE OG ULEMPER VED KONCEPTET
Som opsamling kan opmærksomhed på følgende punkter give input til den videre udvikling af konceptet omkring naturplejeture.
Fordele

Ulemper

• Turen og stedet (i naturen) skaber en ramme for arbejdet, der
er ny for alle deltagere. Det skaber et godt udgangspunkt for
relationsdannelse på tværs af grupper/bydele. De nye rammer
giver dertil de unge nye handlingsmuligheder.

• Svært at rekruttere deltagere til turene, der konkurrerer med
andre tilbud i de unges ferier. Nogen af de unge, som var blevet
tilbudt at komme med på turen til Rødby, ville gerne men havde
allerede andre planer. Samtidig fremstod camp-elementet med
overnatning også som noget, der kan virke afskrækkende på
nogen i målgruppen (overnatningen er dog samtidig noget, der
synes at overraske nogle deltagere som et positivt element).

• Camp-elementet giver de unge mulighed for positive oplevelser
og erfaring med at være i og bruge naturen (friluftsliv).
• Fokus på natur og naturbevarelse giver et stærkt formål for - og
mening med arbejdet.
• Formidling af viden ift. biologi, biodiversitet mv. bliver
tilgængeligt for de unge, når det formidles i naturen, hvor
deltagerne er i længere tid og både overnatter og arbejder.
• Turen giver god til tid til at fordybe sig i arbejdsopgaver og i
fællesskabet, da turene strækker sig over ﬂere dage. Dette giver
samtidig et mere intenst fokus på temaer i forhold til natur og
friluftsliv. Den langvarige tilstedeværelse i naturen gør denne
mere tilgængelig for unge, der ellers ikke opholder sig i naturen
og samtaler om fx biodiversitet eller dyre- plantearter mv.
bliver mere intense og tilbagevende over ﬂere dage, hvilket
giver større mulighed for reﬂeksion, opfølgende spørgsmål og
dermed forudsætning for mere blivende viden hos de unge.

• Turen kræver mange ressourcer hos FRAK ift. planlægning og
afvikling, da projektlederne også fungerer som arbejdsgivere,
kok mv. Mulighed for at der - om muligt - er en arbejdsgiver fra
opgavestiller kunne afhjælpe dette.
• Camp-elementet kræver, at turene afholdes i ferier, hvilket
giver begrænset mulighed for at afholde hyppige
naturplejeture.
• Det har vist sig svært at ﬁnde opgaver, der passer til konceptet
med en tur over ﬂere dage forskellige steder i DK.

• Naturplejeturene giver de unge muligheden for at være
sammen med deres venner over længere tid – sove sammen
osv., hvilket der for mange af de unges tilfælde ikke er
mulighed for/plads til derhjemme.

19

20

Efterårsferien 2018

FRAK / November 2018

Naturplejetur - Rødby Baneterræn

RESULTATOPSAMLING
NATURPLEJE

”

Vi er friske unge mennesker, som desværre bor i socialt
belastede områder. Vi er de nye ansigter i de områder,
der prøver at skabe en positiv fremgang, så folk efter os
kan lære af os. Selvom vi kommer fra de områder, så er
der andre måder at lave penge på. Det står vi for og er
glade og stolte over. – Ung fra FRAK

observation i forbindelse med turen. Analysen vil blive udbygget i midtvejsevalueringen, der færdiggøres i december 2018.

2

de resultater, der tegner sig hos de unge mens de var afsted på turen. Analysen bygger på interview med de unge deltagere og

Dette er en opsamling på de resultater, der tegner sig hos de unge, der deltog og arbejdede på FRAK’s naturplejetur til Rødby
Baneterræn i efterårsferien 2018. Der er ikke tale om en endelig afrapportering for hele forløbet til dato, men om et oprids af

INTRODUKTION

De unge opnår viden om natur, biodiversitet mv. Læringen forstærkes
gennem de unges tilstedeværelse i
naturen. Erfaringen med at være i
naturen omfatter også positive
oplevelser ift. friluftliv (bål, dyreliv mv.)

På naturplejeturen kan de unge tjene
deres egne penge, hvilket medvirker til
øget selvstændighed. Turen træner
dem i de krav, der er forbundet med at
have et fritidsjob. Det styrker deres
ansvarlighed og giver dem erfaring
med at have en arbejdsgiver.

RESULTATOVERBLIK

Ny viden &
erfaring med
naturen

Lommepenge &
arbejdsfærdigheder

Unge som
ressource

Fællesskab
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De unge får viden, erfaring og
oplevelser, der giver dem ressourcer
ift fremtiden. På gruppeniveau
styrkes deres selvfortælling ift. at de
gerne vil vise nyt billede af unge fra
(udsatte) boligområder.

Der skabes et stærkt fællesskab på
turen - også på tværs af ungegrupper fra de forskellige bydele.
Turen styrker også relationen til
FRAK/arbejdsgiverne og skaber et
stærkt udgangspunkt for videre
samarbejde på andre opgaver.

forpligtelser.

”

bruge de her redskaber. – Ung fra FRAK

Vi er blevet bedre til at stå op om morgenen. Og til at

lommepenge. - Ung fra FRAK

væk fra… du ved… bruge sin tid fornuftigt. Og tjene

Grunden til mange har meldt sig her er for at holde sig

af andre, Derfor er det en god idé at gå ud og tjene dine
egne penge. – Ung fra FRAK

Man skal kunne sørge for sig selv og ikke være afhængige

Her ”opdrager” man lidt sig selv. Man skal vaske op og
har på en måde pligter. – Ung fra FRAK

og spise sammen, forstærker læring i forhold til ansvar og

Camp-elementet og de pligter, der følger med for eksempel at bo

øver sig i de forpligtelser og det ansvar, der følger med et job.

FRAK giver de unge mulighed for at have et fritidsjob, hvor de

giver dem noget positivt at bruge deres tid på.

de unge mere uafhængige. De unge oplever samtidig, at jobbet

Fritidsjobbet og de lommepenge, det medfører, er med til at gøre

hyggeligt at være afsted.

turen fordi de kan tjene penge – og så er det bonus, at det er

vigtigste motivation for de unge deltagere. De tager med på

Det er udsigten til at kunne tjene sine egne penge, der er den

LOMMEPENGE & ARBEJDSFÆRDIGHEDER
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medarbejdere i FRAK

”

Amager – men nu har jeg lært dem at kende. – Ung
fra FRAK

Ja [jeg kender alle der er med] undtagen dem fra

spil og laver bål. – Ung fra FRAK

Når vi ikke arbejder, så spiser vi, hygger, spiller

– Ung fra FRAK

det er dine venner, eller det kan blive dine venner.

Fordelen med FRAK er, at dem du arbejder sammen med –

Vi er ikke sådan opdelt her – vi er alle sammen altid
sammen. - Ung fra FRAK

som et redskab ift. intensiv relationsopbygning til nye unge

arbejdsfærdigheder, og på den baggrund har turen potentiale

vigtigt redskab i FRAK’s arbejde med at styrke de unges

opbygget på meget kort tid. Denne relation fremstår som et

projektledere/arbejdsgiver og de unge bliver styrket og/eller

Turen er ligeledes medvirkende til, at relationen mellem

relationer på tværs.

for alle deltagere, giver et godt udgangspunkt for at danne

Det intensive samvær over ﬂere dage, og rammerne, der er nye

gruppe, hvor de gør tingene sammen – også når de har fri.

bydelene). I løbet af turen udvikler gruppen sig til at være én

kendte ikke hinanden særlig godt på forhånd (på tværs af

De unge, der deltager, er fra både Nørrebro og Amager. De

FÆLLESSKAB – OGSÅ PÅ TVÆRS AF BYDELE
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opholde sig i naturen.

”

Flere af de unge gav udtryk for, at de synes det var rart at
være i naturen og de virkede også som om de synes det var
meget fedt at være der. Der var en god
stemning. –
uddrag fra feltnoter

Jeg har oplevet jeg har lært noget jeg kan bruge i
skolen. For eksempel det med fotosyntese. Jeg vidste
ikke hvad det var. – Ung fra FRAK

Du er der for din egen skyld - for at tjene penge og for at gøre
noget i naturen. – Ung fra FRAK

6

Hvis jeg er i Kbh. og får at vide jeg skal ud i naturen så er det et
blankt nej. Når jeg så er i naturen, så er det noget helt andet. Så
er det ok. – Ung fra FRAK

Vi lærer nye måder at bruge værktøjer på og vi lærer nye
træer at kende og formålet med træerne, hvad træerne skal
bruge for at vokse, alderen på et træ og hvor lang tid det
tager at vokse. – Ung fra FRAK

resulterer i en større tryghed hos ﬂere af de unge i forhold til at

sammen med, at der er tale om et længere ophold i naturen – og

De unge taler også om en oplevet ro. Disse oplevelser hænger

herunder glæde ved friluftsliv: tænde bål, at hugge brænde mv.

udfolde og opdage positive sider ved at opholde sig i naturen,

Endelig giver arbejdet i naturen også de unge en mulighed for at

mening – og det fremstår som vigtigt for deltagerne.

fremstår som en drivkraft i deres arbejde. Det giver arbejdet en

Arbejdets klare formål ift at de gør noget, der hjælper naturen

samtidig indsigt i vigtigheden i at værne om denne.

til natur og naturbevarelse. Det giver dem viden om naturen og

De unge deltagere opnår konkret erfaring med opgaver i forhold

NY VIDEN & ERFARING MED NATUREN

• Formidling af viden ift. biologi, biodiversitet mv. fremstår som
nemmere, når det formidles i naturen, hvor deltagerne er i
længere tid, og både overnatter og arbejder.

• Fokus på naturbevarelse giver et stærkt formål for og mening
med arbejdet.

• Camp-elementet kræver at de afholdes i ferier, hvilket giver
begrænset mulighed for at afholde hyppige naturplejeture.

• Turen kræver mange ressourcer hos FRAK ift. planlægning og
afvikling, da projektlederne også fungerer som arbejdsgivere,
kok mv. Mulighed for at der - om muligt - er en arbejdsgiver
fra opgavestiller kunne afhjælpe dette.
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• Svært at rekruttere deltagere til turen, der konkurrerede med
andre tilbud i efterårsferien. Samtidig fremstod Camp
elementet med overnatning også som noget, der kan virke
afskrækkende på nogen i målgruppen (overnatningen er dog
samtidig noget, der synes at overraske nogle deltagere som et
positivt element)

• Turen og stedet (i naturen) skaber en ramme for arbejdet, der
er ny for alle deltagere. Det skaber godt udgangspunkt for
relationer på tværs af grupper/bydele.

• Camp-elementet giver de unge mulighed for positive
oplevelser og erfaring med at være i og bruge naturen (bål,
gåture mv.).

Udfordringer

STYRKER

STYRKER OG UDFORDRINGER VED KONCEPTET

FRA UKRUDT TIL SODAVAND
En delevaluering af FRAKs indsatsområde ”Ukrudt”

1

INDHOLD
§ Indledning
§ Ejerskab - Fra idé til produkt
§ Netværk og trygge rammer
§ Nye indtryk og inspiration
§ Unik viden og oplevelser
§ Konklusion: Et lærende fællesskab
§ Opmærksomhedspunkter/potentialer

Ukrudt
Ukrudt er et nyt indsatsområde i FRAK der fokuserer på at
bruge naturen som rum til skabe grønne fritidsjob. Ukrudt
dækker over fire forskellige tiltag: Naturplejeture, anlæg og
vedligehold af grønne arealer, brobygning til grønne
uddannelser samt produktionen af Ukrudt-brus. Det er første
forløb i sidstnævnte tiltag, der er fokuseret på i denne
delevaluering.
Ukrudt er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond
Ukrudt-brus er kort fortalt et fritidsjobforløb, hvor unge (13-17
år) fra udsatte byområder er med til at skabe en helt ny
sodavand fra høst af planter til produktion og salg.
Dette er en evaluering af første produktionsforløb, det samlede
projekt løber fra 2018-2020 og der vil derfor komme flere
forløb og dermed også en afsluttende evaluering i 2020. De
unge i dette første forløb har typisk gået i 7-8. klasse.
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INDLEDNING
”Bare tænk at man kan lave en sodavand ud af en plante – det er jo ikke

FRAK er en tryg base for de unge . Alle de unge i forløbet oplever sig

noget man normalt tænker over når man går forbi en plante” – Pige FRAK

selv som en del af det stærke netværk FRAK repræsenterer for dem. De

Produktionen af Ukrudt-brus er et forløb, som på forskellig vis bidrager
positivt til de unges læring og sociale trivsel. Fra start til slut inddrages
de unge i processen, hvilket giver dem en følelse af ejerskab. De
påtager sig et stort ansvar, og de føler sig overordnet styrket i forhold til
modenhed og netværk.
Ved at arbejde med produktionen af sodavanden har de unge fået ny
viden, nye oplevelser og nye kompetencer, hvilket alt sammen er
værdifuldt for dem. Det betyder nemlig, at de kan – og ved noget unikt,
det bidrager positivt til deres selvfølelse.

er glade for medarbejderne hos FRAK, og deres forældre er trygge ved,
at de arbejder der. Af trygheden udspringer modet til at kaste sig ud i
nye udfordringer, møde nye grupper af mennesker og opleve nye
steder. Igennem forløbet har de unge taget hul på at bygge bro til nye
netværk og grupper. Til madworkshop og sankeworkshop blev de
unges lugte-, syns- og smagssanser stimuleret og udfordret.
Med deres deltagelse i produktionen af sodavanden oplever de unge at
have fået styrket en række kompetencer, som de kan bruge i et
fremtidigt fritidsjob, fx at møde til tiden, at være hjælpsomme og at tale
respektfuldt.
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EJERSKAB FRA IDÉ TIL PRODUKT
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EJERSKAB DER LEDER TIL ANSVAR OG STOLTHED
”Folk kom og snakkede med os om hvad vi har lavet, hvor vi har

tilbage efter 10 minutter og så sagde hun; Ved du hvad, jeg køber

været henne, og så fortalte vi om fælleden, citron, brus og det hele.

bare 20 stk.. Så blev man glad og får lidt selvtillid” - Dreng FRAK

Der var mange der var interesseret” - Dreng FRAK

Empirien peger på, at det er givende for de unge at få chancen

Igennem det meste af forløbet er de unge blevet inddraget i

for at overraske omverdenen positivt – både at vise hvad de

beslutningsprocessen omkring sodavanden. Det har givet dem

arbejder med undervejs, og hvad de har lært og opnået. En pige

en styrket ejerskabsfølelse omkring det endelige produkt, som

fortæller om nogle kunders reaktioner: ”De var helt chokerede over

samtidigt har ledt til en øget ansvarsfølelse og motivation i

vores alder og at vi kunne finde ud af det” og ”Jeg bliver glad fordi

forhold til at deltage aktivt i projektets aktiviteter. I sidste ende

det er fedt at folk bliver overrasket over at vi kan”.

har det affødt en tydelig stolthed hos de unge, som bl.a. kommer
til udtryk når de fortæller om deres arbejde til både fremmede
og deres nærmeste og når sodavanden falder i andre
menneskers smag.

Denne slags reaktioner og anerkendelse bidrager positivt til de
unges selvfølelse. Der ligger således et stort potentiale i at skabe
flere af disse sammenhænge, hvor de unge kan præsentere – og
sælge deres produkt.

”Jeg havde en kunde der sagde; lad mig prøve at smage en og så
smagte hun den og sagde; ved du hvad jeg køber en. Så kom hun

”

Det er sjovt, at vi er med på hvordan det hele foregår. Det er også
hyggeligt at lære hvad vi skal tage og hvorfor, og lære at vi skal skære
helt nede fra stænglen for der er mest smag. […] og så til sommer
skal vi sælge den på Nørrebro […] man kommer til at kunne se på os
at det ikke bare er noget vi sælger, men at vi selv har gjort det.
– Pige FRAK
5

NETVÆRK OG TRYGGE RAMMER
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FRAK-MEDARBEJDEREN ER EN TRYG BASE DER UDFORDRER
”Det er meget hyggeligt, venskaber og man er med sine venner. Nogle
man kender og hvis ikke man kender dem, så lærer man dem at
kende” – Dreng FRAK

de plejer.
Trygheden hænger tæt sammen med de unges gode relationer til
FRAK-medarbejderne. I et interview forklarer en af drengene: ”du

For nogle af de unge der har deltaget i produktionen af

kan ikke arbejde med en chef du ikke har det så godt med, så ville du

sodavanden gælder det, at de i forvejen har et netværk i FRAK,

ikke kunne arbejde lige så godt […] Så ville du ikke føle dig tryg”. Det

mens andre opbygger det løbende. Det er helt centralt, at det

betyder meget for de unges lyst til at arbejde, at de føler sig

netværk, som de unge er – eller bliver – en del af i FRAK, styrker

trygge ved FRAK-medarbejderne.

deres følelse af tryghed. I FRAK har de således en tryg base, hvor
de kender folk og oplever at være sig selv.

Empirien viser generelt, at de unge synes godt om
medarbejderne i FRAK. ”De forstår meget mere, end hvis vi bare gik

På samme tid giver denne tryghed de unge modet til – og

i klub”, ”De er så søde” og ”De forstår, hvordan det er at bo her og at

chancen for at træde ud af de vante rammer i lokalområdet.

være teenager”, fortæller nogle af pigerne bl.a. Den forståelse og

Sodavandsforløbet fører nemlig mange nye oplevelser med sig

indsigt, medarbejderne har, bliver altså værdsæt højt af de unge.

for de unge, som både skal handle i ukendte settings og
kommunikere med nye mennesker.
De unge stilles over for medarbejderne i FRAKs krav om at være
aktive og vise respekt for arbejdet. På den måde udfordres de
unge til at udfolde - og opføre sig på en anderledes måde, end
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VENNER OG FORÆLDRE BIDRAGER TIL TRYGHEDEN
”Da jeg startede tænkte jeg ikke så meget på det sociale, så tænkte

forældre kender nogle af medarbejderne fra FRAK. De unge

jeg mest på pengene. Men efter, så fandt jeg ud af at det sociale var

fortæller, at deres forældre er glade for – og trygge ved, at deres

det vigtigste.” – Dreng FRAK

børn arbejder et sted, som forældrene selv har et vist kendskab

De unge giver udtryk for, at det har en stor indflydelse på deres
motivation for arbejdet, at deres kolleger er – eller bliver til –
deres venner.

til. Generelt oplever de unge, at deres forældre er både
nysgerrige, glade og stolte over de unges arbejde med Ukrudtbrus. ”De synes, at det er godt, at jeg har produceret noget selv,
sammen med mine venner og FRAK”, fortæller en af drengene om

Det føles derfor ikke så skræmmende endda, når de unge fx er

sine forældre. Det tyder ligeledes på at det betyder en del, at

på tur i en bydel, de aldrig har oplevet før, for ”når man er

deres forældre oplever dem som unge, der er ude og tjene deres

sammen med sine venner er man altid tryg”.

egne penge.

Men også forældrenes kendskab til FRAKs medarbejdere har stor

”Så ved han [faren] også, at man er blevet lidt mere moden, i stedet

betydning for tryghedsfølelsen.

for bare at være hjemme og spille PlayStation” – Dreng FRAK

”Jeg tror hun (moren) tænker […], at det er rart at jeg arbejder hos

Forældrenes holdning til arbejdet er således central for flere af

en, hun er tryg ved. Hun ved hvad vi laver”. Mange af de unges

de unge og de kan muligvis involveres endnu mere i arbejdet.

”

”Her kommer vi ud til opgaver […], altså sammen med nogle,
du ikke kender, og så lige pludselig så kommer der bare det
der sammenhold mellem os allesammen og så kører det bare
derudaf” – Dreng FRAK
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NYE INDTRYK OG INSPIRATION
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SANSERNE BLIVER UDFORDRET
På grund af de trygge rammer i FRAK, har de unge med sindsro

til at smage sodavanden til, hvor de gjorde sig umage med at

kunne kaste sig ud i de mange nye oplevelser. Sodavandsforløbet

finde frem til den helt rigtige smag. ”Til sidst så ramte vi den. Alle

har også fra start til slut været et møde med mange nye

var enige, men vi brugte også lang tid på at vi kunne finde den rigtige

sanseindtryk. Både pigegruppen og drengegruppen beretter om,

smag. Det er lidt svært at finde ud af, om den skal have lidt mere

hvordan deres lugte-, smags- og synssans er blevet udfordret.

eller lidt mindre citron”, fortæller en af drengene.

En af pigerne fortæller om madworkshoppen, at ”det var meget
udfordrende at smage ting, man ikke havde smagt før”. Til
sankeworkshoppen på Amager fælled var nogen af de unge også
en smule tilbageholdene med at skulle smage på urterne. ”Er der
ikke noget, der er giftigt her?”, blev der bl.a. spurgt. Alligevel faldt
de nye sanseindtryk i god jord hos de unge: ”det var ret fint at se
det og lære navnene og dufte og smage”.
Smagssansen blev især taget i brug, da nogle af de unge var med

”

På bordet står der blæksprutte bruschette; brød i rustikke
skiver med tomat og blæksprutte tilfældigt kastet henover.
Der bliver kommenteret lystigt på synet og enkelte tager
skeptisk et stykke og smager – Feltnotat fra madworkshop
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NATUR OG NYE BYDELE GIVER NYE INDSIGTER
”Normalt tager vi ikke ud sådan der, nu har jeg oplevet noget nyt” –

Selvom der altså hersker en meget positiv fortælling om eget

Pige FRAK.

nabolag blandt de unge, udviser de en stor nysgerrighed over for

De unge har fået mange nye oplevelser i mødet med en række
ukendte settings. Det har udvidet deres perspektiver og givet
dem nye indsigter.

de nye steder, som de bliver introduceret til gennem arbejdet
med Ukrudt-brus.
I empirien ser vi også tegn på, at de unge oplever at have flere

Fx var det nyt for dem at være på landet i Lynge, møde
narkomaner på Vesterbro og færdes i Kødbyen. Turene ud af
lokalmiljøet har givet de unge blik for de muligheder og

udfoldelsesmuligheder – og i nogle tilfælde også at kunne handle
anderledes – når de befinder sig uden for lokalområdet /uden for
naboens synsfelt.

oplevelser, andre steder gemmer på. Dog giver de udtryk for,

Dette peger på potentialet i at udfordre de unges erfaringer med

fortsat at foretrække Nørrebro, for ”her kender alle hinanden og

– og opfattelser af andre områder af byen, landet og naturen

alle hilser på hinanden og alle er ligesom søde overfor hinanden […]

yderligere.

Og fællesskabet er også bare fantastisk” – Pige FRAK.

”

”Jeg har aldrig vist at der var de der narkomaner og sprøjter
og så lige her omkring, det var meget nyt for os. Jeg har ikke
været på Amager fælled før – jeg vidste det var der, men jeg
har aldrig været der eller tænkt over at tage derud” – Pige
FRAK
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UNIK VIDEN OG OPLEVELSER
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GLÆDE VED VIDEN DER IKKE ER HELT ALMINDELIG
De mange sanseoplevelser, de unge har fået, har bidraget til

De unge får således viden, som ikke nødvendigvis er noget, alle

læring og ny viden. Fx lærte de unge, at sødskærm smager af

andre besidder. De oplever glæden ved at kunne fortælle venner

lakrids. De fortæller, at de er glade for al den nye viden, de

og familien noget, de ikke vidste i forvejen. Derudover opbygger

generelt har erhvervet sig gennem forløbet. ”Man kan ikke få nok

de nye kompetencer, hvormed de oplever at kunne noget andet

viden”, som en af pigerne udtrykker det.

– noget specielt.

Den viden, de har fået – fx om urternes navne – mener de også

Ukrudt-brus giver således de unge en unik mulighed for

at kunne bruge i andre sammenhænge, såsom i skolen. Da de

tilegnelse af ny viden og nye egenskaber, hvilket er værdifuldt for

unge var ude og sælge sodavanden trak de også på deres nye

de unge.

viden, når de talte med kunderne.
Deres glæde ved at tilegne sig ny og unik viden kommer også til
udtryk når de unge nysgerrigt stiller spørgsmål til urterne på
turen til fælleden. De er interesserede og vil gerne vide mere.

”

”Jeg er glad for, at jeg har været med fordi det har været
spændende og sjovt og jeg har lært noget, det ikke bare
er almindeligt” – Pige FRAK
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NOGET AT LAVE – NOGET AT FORTÆLLE
”Jeg tror godt jeg kunne finde på at sidde det sted på Amager med

mening med deres hverdagsliv efter skole. De får noget at lave i

mine veninder og så fortælle dem lidt om, hvad jeg har lavet” – Pige

deres fritid og dermed også noget at fortælle familien, vennerne

FRAK.

og skolekammeraterne om. Det har især en stor værdi for de

Empirien viser, at de unge sætter stor pris på muligheden for at

unge, som ellers ikke får så mange nye oplevelser i hverdagen.

lave ‘noget’ fremfor ‘ingenting’ i deres fritid. ”Så vi kommer hjem

”Jeg er taknemmelig for, at vi har noget at lave nu, i stedet for bare at

med et smil på læben og fortæller hvad vi har lavet. Det har været

sidde derhjemme”.

sjovt, for vi plejer jo ikke at lave noget i fritiden”, forklarer en af
pigerne.
Det er generelt en god følelse de unge har ved at have noget at
fortælle familien om, når dagen er omme.
Produktionen af sodavand tilbyder således de unge en form for
beskæftigelse, som gør en stor forskel for de unges oplevelse af

”

Ja det er ikke alle der har prøvet at lave en sodavand, det
er faktisk noget jeg har tænkt over og nu ved jeg at der
rent faktisk skal meget til. – Pige FRAK
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ET LÆRENDE FÆLLESSKAB

15

BROBYGNING PÅ TVÆRS AF GRUPPER OG NETVÆRK
”Man oplever noget nyt […] Man møder nye mennesker. Fx da vi

som produkt ændrer sig fx gennem forløbet til en reel

arbejdede var der folk, der spurgte, hvad vi lavede og hvorfor, og så

nysgerrighed på smagen, og de fleste ender med godt at kunne

svarede vi at vi plukkede skvalderkål til en sodavand” – Dreng FRAK

lide sodvanden. Her spiller ejerskabet og ansvaret for processen

Med produktionen af Ukrudt-brus er det lykkes at skabe et

en særlig rolle.

udfordrende og nysgerrigt fællesskab, som brobygger til nye

Det var også ejerskabsfølelsen, der var springbrættet til, at to af

oplevelser og andre grupper af mennesker.

pigerne tog med til et arrangement ved navn ”fermented

I interview med de unge ser vi en gentagen selv-fortælling om, at
de med deres baggrund adskiller sig fra andre grupperinger,
herunder sodavandens kunder. De unge siger fx ”min mor ville

feminism”, hvor flere kvinder mødtes og fortalte om deres
arbejde med urter og grøntsager. Her fortalte pigerne om deres
arbejde med sodavanden og delte smagsprøver ud.

ikke smage sodavanden fordi den så ulækker ud”, ”Han (faren)

Den ene af pigerne fortæller efterfølgende, at det føltes naturligt

kunne godt lide den, men det er ikke så noget, som perkere normalt

at være der, og at hun blev stolt over, at de andre kvinder var så

drikker, de drikker cola og sådan noget usundt” og ”De mennesker

forbløffede over, at de kunne lave en sodavand når de var så

der kan lide ingefær kan nok også lide denne” - Pige FRAK (fra

unge. Stedet – en niche forretning på Jægersborggade – er ikke et

feltnotat)

sted, hun normalt ville komme, fortalte hun. Men nu kunne hun

De unge får undervejs en øget interesse for, hvem sodavanden
egentlig henvender sig til og udfordrer sig selv i det små i forhold
til hvorfor. De fleste af de unges skepsis i forhold til sodavanden

godt finde på at gå derned en anden gang. Der er således med
processen små tegn på ‘bridging’ – dvs. at der bygges bro på
tværs af netværk eller grupper af personer, hvilket godt kan
understøttes yderligere fremover.
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NYE KOMPETENCER
”Man får erfaring med meget, og om hvordan man ligesom er. Man
møder op til tiden osv. Og det kan man bruge til skolen fx. Og
samarbejde og hvordan man ligesom tager initiativ til selv at gøre
ting. Og hvordan man er voksen. Sælge til folk og smile.” - Piger
FRAK
Empirien peger på, at FRAK-medarbejderne også har lært de
unge en række nye ting om, hvordan man skal opføre sig på et
arbejde. Det indebærer; at komme til tiden, at samarbejde, at
være stille, at være hjælpsomme, samt at tale pænt og med
respekt for andre, særligt ældre/voksne.
En af de unge fortæller også, at hun ”har lært det her med at man
skal se ud som om man har lyst til at være her”. Ved at arbejde med
Ukrudt-brus har de unge således fået mange nye kvalifikationer,
der formodentlig kan være brugbare i et fremtidigt fritidsjob.
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OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER/POTENTIALER
• Fokus på brobygning: De unge er nysgerrige på at opleve

• Øget fokus på forældrene: Pt. er forældrene, ifølge de unges

andre settings og områder og på at møde nye mennesker fra

udsagn, trygge ved – og glade for, at de unge arbejder i FRAK.

andre segmenter. Gennem forløbet har de taget nogle skridt

Det hænger tæt sammen med, at forældrene kender et par

mod den del af social kapital begrebet, der kaldes bridging, og

stykker af medarbejderne. Spørgsmålet er, om forældrenes

vi ser potentialer i at arbejde fokuseret med at støtte de unge

relation til disse, men også andre medarbejdere, kan styrkes

mere i dette. Bl.a. Ved at skabe nye møder og netværk på

yderligere – og dermed gøres mere stabil – i den henseende at

tværs af alder, bydel og interesser i forbindelse med

sikre, at deres opbakning fortsætter? Man kunne fx invitere

innovationsfasen og præsentation af produktet. Her kunne

forældrene til åbent hus, spisning eller fernisering, hvor de

enkelte af de unge fx få en større rolle vedrørende

som de første præsenteres for og smager produktet.

konceptudvikling og samarbejde med andre aktører og
dermed blive yderligere styrket i deres sociale kapital.
• Potentialer i de unges inddragelse i salg af produktet: De

• Høj efterspørgsel på ny viden: De unge er lærelystne og
opsatte på at tilegne sig ny og unik viden. Den nye viden
skaber værdi for de unge. Vi ser på den baggrund et stort

unge føler ejerskab over for produktet og bliver derfor glade

potentiale i at skabe endnu flere læringssituationer, hvor de

og stolte over at kunne være med til at sælge det. Kan man

unge lærer noget unikt, som deres skolekammerater, venner,

give de unge endnu flere muligheder for at præsentere

søskende eller forældre måske ikke går rundt og ved så meget

produktet og dermed vise verden, hvad de kan? Det kan

om. Det giver igen de unge et værdifuldt bidrag til deres

understøtte deres fortælling om dem selv og øge deres

selvfortælling.

selvtillid yderligere.

18

19

