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FORORD
Opmærksomheden og interessen for Travellers er meget stor. Projektet blev indledt
i efteråret 2006, og det foreliggende er en midtvejsrapport, som søger at besvare
de mange spørgsmål, der har været stillet siden starten.
Projektet udvikler sig på baggrund af de erfaringer, som er indhøstet jf. denne midtvejsrapport, og efter skoleåret 2007-2008 vil der udkomme endnu en rapport, som
beskriver denne udvikling.
En lang række personer har direkte og indirekte været involveret i de foreliggende
undersøgelser, og uden dem ville arbejdet have været særdeles vanskeligt. Der er
især grund til at takke samtlige kolleger på Center for Selvmordsforskning, som har
bidraget med mange vigtige synspunkter, forslag til rettelser og ændringer.
I særdeleshed takkes cand. scient. Børge Jensen, Center for Selvmordsforskning for
sin indsats i forbindelse med det statistiske arbejde.
Vi skylder de unge, deres forældre og lærere en varm tak for den interesse og åbenhed, de har vist i forbindelse med spørgeskemaundersøgelse og Travellersforløb.
Endvidere rettes en varm tak til skoleledere fra de deltagende skoler for velvillig
behandling og imødekommenhed i forbindelse med projektets gennemførelse.
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Uden økonomisk støtte ville det ikke have været muligt at starte projektet. Der skal
derfor rettes en stor tak til Egmont Fonden for økonomisk støtte til at gennemføre
dataindsamlingen og Travellersforløbene.
Aase Andresen, Else Dam, Paul og Grethe Dyekjær takkes for deres indsats som
konsulenter.
Vibeke Lassen takkes for lay-out og opsætning; Berit Sørensen og Trine Banke Kristensen for oversættelse af sammenfatning.

Hanne Overkær Rasmusen

Lilian Zøllner
Januar 2008
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1. BAGGRUND
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er fulde
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og hele
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Projektet udvikler sig på baggrund af de erfaringer, som er indhøstet jf. denne midtvejsrapport, og efter skoleåret 2007-2008 vil der udkomme endnu en rapport, som
Travellers
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et tidligt
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af lærere
denne en
gruppe
ikke
talt
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den selvskadende
handling.
hed, de har forud
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forbindelse
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Endvidere rettes en varm tak til skoleledere fra de deltagende skoler for velvillig
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forbindelse
med projektets
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med nogen, og at de
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ikke har tiltro til, at der er nogen, der kan hjælpe dem (Zøllner, L: Unges (Mis)trivsel,
2002). Undersøgelsen er med støtte fra Egmont Fonden gentaget i 2006-2007, og
resultaterne publiceres primo 2008 (Zøllner, 2008a)
En anden undersøgelse vedrørende selvskade blandt børn og unge med anden
etnisk baggrund viser, at 31% af de unge i belastede boligområder i Storkøbenhavn,
Odense og Århus alvorligt har overvejet at skade sig selv. De problemer, de unge
med anden etnisk baggrund har, er bl.a. forbundet med spørgsmål om identitet.
Disse unge mangler fortrolige samtalepartnere, de har svært ved at se en mening
med livet, de føler ikke, de hører til her og vil gerne væk. De mestringsstrategier,
de anvender, er anderledes end de strategier, som unge med dansk etnisk baggrund
anvender (Zøllner, 2008b).
En tredje undersøgelse (Zøllner, 2008b) viser, at unge med vietnamesisk og pakistansk
baggrund har vanskeligheder med at ﬁnde fortrolige samtalepartnere, især når de
har brug for at tale om venskab og ægteskab. De forsøger at løse problemerne alene,
således at de hverken træder på de værdier, forældrene står for eller nedprioriterer
de værdier, de er blevet påvirket med gennem det danske uddannelsessystem. De
pakistanere og vietnamesere, som skader sig selv, kommer ikke i forbindelse med
læge eller sundhedspersonale.

Sammenfattende viser resultaterne af de tre
undersøgelser, at ca. 20% af de unge er ensomme
unge, som er konfron-teret med livshændelser, og som
til stadighed står overfor udfordringer og tilbud, som
kan føre til rådvildhed, manglende overblik, følelse
af afmagt og manglende tillid til, at de kan foretage
valg og fravalg. 66% af de unge, som skader sig selv,
forsøger ikke efterfølgende at få hjælp.
Det er dem, der efterspørger hjælp og støtte til at
mestre de vanskeligheder, de står med i dagligdagen,
og de efterspørger tillige fortrolige samtalepartnere,
som kan støtte dem i troen på, at livet kan forme sig
anderledes for dem som voksne.
Desuden efterspørger de ”redskaber” til at klare nye
uventede tilbud og hændelser, som de har erfaringer
for kan bringe dem ud i en følelse af håbløshed.
En anden og meget konkret kilde, Register for
Selvmordsforsøg, viser desuden, at antallet blandt
unge er stigende: For 15-19 årige piger på Fyn er raten
steget med 414% i perioden 1990-2004, mens raten
for drenge i tilsvarende aldersgruppe har været svagt
stigende.

1.1 Forebyggelsestiltag
Resultaterne fra de første undersøgelser førte til
nedenstå-ende forebyggelsestiltag:
• Kursus for lærere, sundhedsplejersker og vejledere
• Kursus for forældre
• Vidensformidling
Forebyggelsesindsatsen rettede sig således mod både
lærere og forældre – men endnu ikke mod de unge selv.
Derfor var der behov for et tiltag, der kunne lære sårbare
unge at mestre de vanskeligheder, som de uundgåeligt
ville møde i livet. Et sådant tiltag er projektet ”Livet er
en rejse på godt og ondt” (Travellers).
Med støtte fra Egmont Fonden igangsatte Center for
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2. HVAD ER TRAVELLERS?
2.1
Opmærksomheden
Formål
og interessen for Travellers er meget stor. Projektet blev indledt
Travellers
i efteråret er
2006,
et pædagogisk-psykologisk
og det foreliggende er en
program
midtvejsrapport,
til mindre som
grupper.
søger
Programmet
at besvare
er
de mange
udvikletspørgsmål,
på baggrund
der har
af været
psykologiske,
stillet siden
pædagogiske,
starten.
sociale, kognitive og
adfærdsmæssige teorier og har til formål at hjælpe unge mennesker, som har
oplevet
forandringer
i livet.
Forandringer,
dermidtkan
Projektetstressende
udvikler sigog
på udfordrende
baggrund af de
erfaringer, som
er indhøstet
jf. denne
være
medvirkende
følelsesmæssige
problemer,
især hvis
de unge
ikke harsom
de
vejsrapport,
og eftertilskoleåret
2007-2008
vil der udkomme
endnu
en rapport,
nødvendige
forudsætninger
beskriver denne
udvikling. på det personlige plan og/eller den nødvendige støtte
udefra.
En lang række personer har direkte og indirekte været involveret i de foreliggende
Udover
undersøgelser,
følelsesmæssige
og uden dem
problemer
ville arbejdet
kan have
belastende
været særdeles
livsomstændigheder
vanskeligt. Der
også
er
især
indvirke
grund
på til
deatunges
takkeevne
samtlige
til koncentration,
kolleger på Center
indlæring
for Selvmordsforskning,
og præstation.
som har
bidraget med mange vigtige synspunkter, forslag til rettelser og ændringer.
2.2 Målgruppe
Travellers
I særdeleshed
er udbudt
takkestilcand.
sårbare
scient.
unge
Børge
i 7. og
Jensen,
8. klasse
Center
på for
skoler
Selvmordsforskning
i Odense, Århus for
og
sin indsats i forbindelse
med
det statistiske
København.
Skolerne har
mindst
50% ungearbejde.
med anden etnisk baggrund.
De
konkrete
identiﬁ
ceret på
et kort
hvisog
centrale
Vi skylder
deunge
unge,erderes
forældre
ogbaggrund
lærere enafvarm
takspørgeskema,
for den interesse
åbenspørgsmål
livsomstændigheder,
sårbarhed, tankerogom
selvskade og
hed,
de haromhandler:
vist i forbindelse
med spørgeskemaundersøgelse
Travellersforløb.
selvskade. rettes en varm tak til skoleledere fra de deltagende skoler for velvillig
Endvidere
behandling og imødekommenhed i forbindelse med projektets gennemførelse.
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2.3 Form og indhold
Travellers fokuserer primært på at forstærke følelsen af samhørighed og på at støtte
de unge i, på et passende udviklingsmæssigt niveau, at udforske de erfaringer livet
har givet dem, samt udvikle måder hvorpå de kan navigere sig sikkert gennem
udfordringer og komme styrket videre.
I forløbet indgår ni fokusområder:

1. Fremme af den mentale sundhedstilstand
2. Brugen af metaforer (at skabe paralleller til noget genkendeligt)
3. Finde mening (det fælles og det personligt meningsfulde)
4. Udvikle følelsesmæssige kompetencer og kunne udtrykke følelser
5. Tankemæssige/kognitive handlestrategier
6. Mestring (at mestre hverdagslivets krav)
7. Søge hjælp og støtte
8. Socialt tilhørsforhold
9. Gruppearbejde (knytte sociale bånd og udvikle støttende relationer).

2.4 Ansvar
Det forskningsbaserede forebyggelsesprojekt varetages af Center for Selvmordsforskning.
Centeret er ansvarligt for hele projektet dvs. kontakt
til skolerne, screening af målgruppe, selve Travellersforløbene og forskning vedrørende betydningen af
Travellers for den enkelte unge, såvel på kort som på
langt sigt.
2.5 Faser i forløbet
Projektet er opbygget i forskellige faser:
•
•
•
•

forberedelse
screening
Travellersforløb
forskning og evaluering

Fotos i denne rapport er taget i december ved Langesø Slot af Tau
Jonathan og i anlægget på Kochsgade af
vibeke b lassen 2008
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3. FORBEREDELSESFASEN
Inden
Opmærksomheden
et egentligt Travellersforløb
og interessen for
kan
Travellers
iværksættes,
er meget
må der
stor.etableres
Projektetet
blev
samarbejindledt • Har gået på 7 eller ﬂere skoler inden for de sidste 5 år
de
i efteråret
med skolerne.
2006, ogFormålet
det foreliggende
er at skabe
er enetmidtvejsrapport,
solidt fundament
som
afsøger
videnatforud
besvare
for • Har ikke haft det godt med sig selv det meste af tiden inden for de sidste 6
måneder
de
stillingtagen
mange spørgsmål,
for såvel der
skoleleder,
har været
lærere,
stilletelever
siden og
starten.
forældre.
• Har haft brug for hjælp pga. alvorlige personlige, følelsesmæssige eller psykiske
problemer inden for det sidste år
3.1
Kontakt
til skoleledere
Projektet
udvikler
sig på baggrund af de erfaringer, som er indhøstet jf. denne midtDe
udvalgte skoler
bliver
kontaktet
gennem
får tilsendt
vejsrapport,
og efter
skoleåret
2007-2008
vilskolelederne.
der udkommeSkolelederne
endnu en rapport,
som
alle
informationer
dvs. spørgeskema, information om Travellers og tilbud om møder Selvskadende adfærd, herunder selvmutilerende adfærd
beskriver
denne udvikling.
forud for forløbet. Skolelederne træffer afgørelse om, hvorvidt skolen ønsker at • Har forsøgt at skade sig selv
indgå
i undersøgelsen
oghar
detdirekte
efterfølgende
Travellersforløb.
En
lang
række personer
og indirekte
været involveret i de foreliggende
undersøgelser, og uden dem ville arbejdet have været særdeles vanskeligt. Der er Overvejelser om selvskade
Giver
især grund
skolelederen
til at takke
tilsagn,
samtlige
er det
kolleger
mestpå
almindelige,
Center for Selvmordsforskning,
at skolens AKT-medarbejder
som har • Har mindst én gang inden for det seneste år alvorligt overvejet at tage en overdosis eller på anden måde skade sig selv uden at gennemføre.
(Adfærd,
bidraget med
Kontakt
mange
ogvigtige
Trivsel)
synspunkter,
og/eller klasselærerne
forslag til rettelser
til deoginvolverede
ændringer. klasser
overtager den direkte kontakt til Travellersvejlederen.
I særdeleshed takkes cand. scient. Børge Jensen, Center for Selvmordsforskning for 3.3 Kontakt til lærere
Efter skolens tilsagn om deltagelse i undersøgelsen og det efterfølgende Travellerssin
3.2.
indsats
Spørgeskemaet
i forbindelse med det statistiske arbejde.
forløb, foregår den løbende kontakt mellem forskningscenteret og skolen gennem
Spørgeskemaet er udfærdiget med fokus på følgende kategorier:
Vi skylder de unge, deres forældre og lærere en varm tak for den interesse og åben- de respektive klasselærere og Travellersvejlederen. Nogle skoler ønsker ligeledes,
Sårbarhed
hed, de har vist i forbindelse med spørgeskemaundersøgelse og Travellersforløb. at deres AKT-medarbejder indgår i kontakten, og denne kontakt foregår på lige fod
•Endvidere
Weinberger
rettes
Life en
Distress
varm Scale
tak til(WAI)
skoleledere
≥ 40 fra de deltagende skoler for velvillig med kontakten til lærerne.
•behandling
Life EventsogScale
imødekommenhed
≥4
i forbindelse med projektets gennemførelse.
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På de ﬂeste skoler har Travellersvejlederen indkaldt
AKT-medarbejderen og klasselærere til de involverede
klasser til et orienteringsmøde om Travellers. Formålet
med dette møde er at skabe et godt samarbejde
mellem klasselærerne og Travellersvejlederen, og klæde lærerne på til at kunne besvare evt. spørgsmål fra
forældrene.

Projektmedarbejderen fortæller også, at på baggrund
af denne undersøgelse vil nogle af eleverne få mulighed
for at deltage i et projektforløb, der kaldes Travellers.
Dette projekt består af otte møder, hvor fokus ikke er
skolefag men de unge selv. De får at vide, at projektet
vil blive yderligere uddybet for dem på et senere
tidspunkt.

Nogle piger med ikke-vestlig baggrund har overfor
projektmedarbejderen udtrykt blufærdighed i forhold
til de spørgsmål, de stilles. I et enkelt tilfælde har
en bror til en søster i samme klasse rejst sig fra sin
plads for at undersøge, hvad søsteren svarede. Han
udtrykte bekymring for, om de sociale myndigheder
ville få kendskab til besvarelserne.

På mødet fortæller vejlederen kort om forløbet samt
beder lærerne om hjælp til at ﬁnde egnede lokaler på
skolen. Vejlederen præciserer ligeledes vigtigheden
af, at lærerne bakker op om elevernes deltagelse i
Travellers således, at de unge ikke føler sig udsat for
unødig opmærksomhed, når de forlader undervisningen
for at gå til et Travellersmøde.

Projektmedarbejderen har på de skoler, hvor der på
nuværende tidspunkt er gennemført screening, været
identisk med den person, der også har varetaget vejlederrollen på Travellersforløbene.

Generelt kan man dog sige, at eleverne har været
positive overfor deltagelse i undersøgelsen og i stor
udstrækning har spurgt om hjælp, når de har været i
tvivl om, hvordan de skulle forstå spørgsmålene.

Grunden til den noget korte information om sammenhængen mellem den enkeltes besvarelser
af spørgeskemaet og det senere tilbud om et
Lærerne er som udgangspunkt imødekommende over- Travellersforløb er, at der ikke ønskes en stigmatisering
for projektet og indgår beredvilligt i at skabe gode af de unge, der kan få tilbudt Travellers.
rammer for Travellersforløbet. Typisk udvikler denne
imødekommenhed sig i takt med, at de unge overfor Ved udfyldelse af spørgeskemaet præciserer projektlærerne beretter om deres oplevelser med Travellers. medarbejderen, at undersøgelsen er fortrolig. ResponPå nogle skoler har der været kontakt til lærerne før denterne er dog nødt til at skrive deres navn på
eller efter hvert Travellersmøde. Møderne har som spørgeskemaet, for senere at kunne modtage et
regel fundet sted på lærerværelset. På andre skoler tilbud om et Travellersforløb. De informeres om at
er kommunikationen udelukkende foregået via mail. I hverken lærere eller forældre kan få at vide, hvad den
nogle tilfælde har klasselæreren kontaktet vejlederen, enkelte har svaret i spørgeskemaet, idet materialet er
hvis der har været særlige problematikker ift. enkelte fortroligt og underlagt Straffelovens § 152 omkring
af deltagerne i Travellers, som læreren har ment det tavshedspligt.
hensigtsmæssigt at orientere Travellersvejlederen
3.5 De unges forståelse af spørgsmålene
om.
Nogle af spørgsmålene har voldt de unge vanskeligheder. Eksempelvis forstår mange ikke et udtryk som:
3.4 Screeningsforløbet
Screeningen foregår klassevis i skolens computerlokale. ”at blive nedgjort”. Nogle – især unge med ikke-vestlig
Spørgeskemaet hentes af hver elev via et login baggrund - forstår ikke udtrykket: ”at have oplevet
(adgangsord) og password (adgangskode) og udføres racistiske bemærkninger”.
on-line; det gør hele databearbejdningsprocessen
nemmere, at elevernes svar derved med det samme I spørgekategorien, der tager udgangspunkt i
Weinberger Life Distress Scale (WAI), har eleverne
kan bearbejdes elektronisk.
ofte problemer med dobbelte negationer i spørgsmålEleverne samles klassevis i computerlokalet. En og svarkategorierne. Ligeledes har de vanskeligheder
projektmedarbejder fra Travellers informerer dem om, med at graduere udsagn om dem selv. I nogle tilfælde
hvordan de får adgang til spørgeskemaet via deres har det vist sig,at de har svaret modsat hensigten, fordi
de ikke har forstået svarkategorierne ift. spørgsmålet.
login og password.

3.6 Kontakt til forældre
Forældrene er gennem hele forløbet skriftligt blevet
informeret om projektet, både den forestående spørgeskemaundersøgelse og et evt. tilbud til deres barn
om deltagelse i Travellers.
Hvis deres søn eller datter viser sig at opfylde kriterierne for deltagelse i et Travellersforløb, modtager
forældrene et brev. Udover praktiske oplysninger
som f.eks. tid og sted for forløbet, beskrives Travellers´ indhold kort i en vedlagt folder. Forældrene skal
herefter skriftligt give deres samtykke, hvis de ønsker,
at deres søn eller datter skal deltage i et Travellersforløb.
De opfordres endvidere til at henvende sig til Travellersvejlederen enten telefonisk eller via mail, såfremt de
har spørgsmål, som relaterer sig til Travellersforløbet.
Nogle få forældre har benyttet sig af denne mulighed. I
disse tilfælde har det typisk været begrundet i usikkerhed omkring, hvorfor netop deres søn/datter har fået
et sådant forløb tilbudt.
Det har været på tale i samråd med klasselærerne at
indkalde de involverede forældre til et forberedende
møde på lige fod med eleverne. På nuværende
tidspunkt har det dog ikke været muligt at få et sådant
møde passet ind i skolens forældreaktiviteter.
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3.7. Elevkontakt
Kontakten til eleverne har ændret sig gennem forløbet.
I starten blev eleverne efter spørgeskemaundersøgelsen udelukkende kontaktet via brev med tilbud
om deltagelse i et Travellersforløb. Denne kontaktform
gav meget få tilmeldinger, og overvejelserne
drejede sig om, hvorvidt informationsmaterialet og
kommunikationsformen var hensigtsmæssig overfor
eleverne og deres forældre.
Der blev efterfølgende forsøgsmæssigt arrangeret
et informationsmøde for de elever, der opfyldte
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screeningskriterierne, hvor også en lærer deltog.
På mødet ﬁk de unge mulighed for at se Travellersvejlederen, høre nærmere om selve forløbet, samt få
et eksempel på hvordan en opgave kunne se ud, som
anvendtes i Travellers. Som afslutning på mødet ﬁk
hver elev udleveret et brev, som de skulle aﬂevere til
deres forældre og efterfølgende tage med tilbage til
skolen i underskrevet stand. Dette konkrete forsøg på
en mere personlig kontakt til de unge havde en positiv
effekt på tilmeldingsprocenten.
Flere af de unge med anden etnisk baggrund, der således

har fået Travellers tilbudt, har spurgt vejlederen, hvad
de skulle sige til deres forældre.
Da deres forældre i ﬂere tilfælde ikke læser dansk
særligt godt, ville de (ifølge både klasselærerne og de
unge selv) have vanskeligheder ved at forstå indholdet
i det udleverede brev. Dette søgtes afhjulpet gennem
vejlederens opfordring til klasselærererne om at tage
personlig kontakt til de aktuelle forældre.
Samtidig gav Travellersvejlederen de unge forslag til,
hvordan de kunne fortælle om det derhjemme.
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4. ETNISK BAGGRUND
Status
Opmærksomheden
pr. 1. juni 2007
oger,
interessen
at der er gennemført
for Travellers
screening
er meget stor. Projektet blev indledt
Tabel
Deltagelse
i screening og tilbud om Travellers fordelt på køn
på
i efteråret
syv skoler
2006,
blandt
og det
elever
foreliggende
i 7. og 8. klasser.
er en midtvejsrapport,
som4.1
søger
at besvare
de mange spørgsmål, der har været stillet siden starten.
Som det fremgår af tabel 4.1 er 560 elever i alt blevet
Drenge
inviteret
Projektettil
udvikler
at deltage
sig på
i spørgeskemaundersøgelsen.
baggrund af de erfaringer, som er indhøstet jf. denne midtvejsrapport, og efter skoleåret 2007-2008 vil der udkomme
endnu en
Inviterede
til rapport,
at deltagesom
i spørgeskemaundersøgelse (screening)
273
beskriver
denne
udvikling.
Tabellen giver en oversigt over antallet af unge, der på
forskellige niveauer har deltaget i undersøgelsen:
Deltagende
spørgeskemaundersøgelsen (screening)
227
En lang række personer har direkte og indirekte været involveret
i de iforeliggende
undersøgelser, og uden dem ville arbejdet have været særdeles vanskeligt. Der er
især grund til at takke samtlige kolleger på Center for Selvmordsforskning, som har
Elever i alt tilbudt Travellers
bidraget med mange vigtige synspunkter, forslag til rettelser og ændringer.
Elever
i pct. tilbudt Travellers
I særdeleshed takkes cand. scient. Børge Jensen, Center for
Selvmordsforskning
for
sin indsats i forbindelse med det statistiske arbejde.
Elever
takket ja og
til åbenTravellers
Vi skylder de unge, deres forældre og lærere en varm tak for
den interesse
hed, de har vist i forbindelse med spørgeskemaundersøgelse og Travellersforløb.
Endvidere rettes en varm tak til skoleledere fra de deltagende
fori Travellers
velvillig mere end 3 gange
Elever skoler
deltaget
behandling og imødekommenhed i forbindelse med projektets gennemførelse.
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Piger

I alt

287

560

273

500

48

94

142

21,1 %

34,4 %

28,4 %

14

31

45

11

26

37

Forskellen mellem det antal elever, der har takket ja til De vestlige piger udviser markant højere sårbarhed
at deltage i Travellers, og elever der har deltaget mere indenfor følgende kategorier (Se tabel 4.3):
end tre gange i forløbet, skyldes dels frafald, dels at
det på en enkelt skole ikke var muligt at oprette hold, - har haft alvorlige problemer inden for det sidste år
idet der kun var to tilmeldinger.
- har forsøgt at skade sig selv
- har overvejet at skade sig selv
- har ikke haft det godt med sig selv (Weinberger Life
4.1 Etnicitet og tilbud om Travellers
Experience Scale (WAI))
Der er foretaget en inddeling af de unge i to grupper:
Vestlige og ikke-vestlige.
Vestlige er unge, som selv deﬁnerer sig med etnisk
baggrund fra Europa (eksklusiv Tyrkiet), Nordamerika,
Syd- og Mellemamerika samt Oceanien. Ikke-vestlige
er unge, som selv deﬁnerer sig med en etnisk baggrund
fra alle andre lande (Tyrkiet, Pakistan, Vietnam, Afrika,
Iran, Irak og Palæstina).

Tabel 4.2 Travellerstilbud til piger fordelt på
vestlig og ikke-vestlig baggrund
Piger med
ikke-vestlig
baggrund

Piger med
vestlig
baggrund

Piger med
vestlig baggrund

≥40 på
Weinberger
Life Distress
Scale (WAI)

Mindst ﬁre
begivenheder
der har påvirket
meget negativt

Har forsøgt
at skade sig
selv

Har alvorligt
overvejet
at skade sig
selv

Har indenfor det sid
ste år haft
alvorlige
problemer

Har det ikke
godt med
sig selv

19,7%

26,8%

26,1%

14,0%

9,6%

6,4%

3,4%

9,5%

12,1%

6,9%

5,2%

4,3%

n=157

Ialt

Antal i alt

116

157

273

Antal der
tilbydes
Travellers

25

69

94

22

44

34

Pct. der
tilbydes
Travellers

Som det senere vil fremgå af de samlede tal for både
drenge og piger, så afviger piger med vestlig baggrund
markant i forhold til de resterende grupper. 44%
- næsten halvdelen – af piger med vestlig baggrund
opfylder kriterierne for deltagelse i Travellers, mod
mellem 1/4 og 1/5 af de øvrige grupper.

Tabel 4.3 Besvarelser om sårbarhed fordelt i procent på vestlig og ikke-vestlig baggrund

I undersøgelsen har 204 (41%) elever kategoriseret
sig som unge med ikke-vestlig baggrund og 296 (59%)
kategoriseret sig som unge med vestlig baggrund.
4.2 Sårbare piger
Af tabel 4.2 herunder fremgår fordelingen af tilbud om
Travellers til piger.

Det er bemærkelsesværdigt, at godt 1/4 af de 13-15
årige piger med vestlig baggrund på de udvalgte skoler
har overvejet at skade sig selv, og ca. 1/5 faktisk har
forsøgt at skade sig selv.

Piger med
ikke-vestlig
baggrund
n=116
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4.3 Overvejelser
En af grundene til den markante forskel i besvarelserne
for henholdsvis gruppen af piger med vestlig baggrund
og gruppen af piger med ikke-vestlig baggrund kan
være, at de udvalgte skoler ligger i områder med
en særlig population af unge med vestlig baggrund.
Særlig i den forstand at ﬂere af disse unge kommer fra
familier, der traditionelt betegnes som resursesvage
(fx familier på overførselsindkomst og/eller familier
med eneforsørger).
En anden grund kan være den kulturelle forskel.
Piger med ikke-vestlig baggrund kan have en anden
selvforståelse end piger med vestlig baggrund. Noget
kan tyde på, at der i den første gruppe er en større
tilfredshed/accept af de givne livsomstændigheder
end hos gruppen af piger med vestlig baggrund.
Det kan ligeledes tænkes, at de forskellige
familiestrukturer/-kulturer i henholdsvis vestlige
og ikke-vestlige familier har betydning for piger i de
første teenageår (13-15 år). Der stilles forskellige
familiemæssige krav og forventninger til de unge
alt efter kulturel baggrund. Hvor piger med vestlig
baggrund generelt kan siges at være på vej væk fra
”familiens skød” – i færd med en løsrivelses- og selvstændiggørelsesproces – så er piger med ikke-vestlig
baggrund oftest fortsat fysisk og psykisk nært knyttet
til familie/hjemmelivet.

4.4 Sårbare drenge
Ser vi på drengenes besvarelser af spørgeskemaet,
er lidt færre drenge end piger repræsenteret i
undersøgelsen.

Nedenfor i tabel 4.4. ses antallet af drenge delt op - har alvorligt overvejet at skade sig selv
i etnicitet og herefter udregnet procentuelt indenfor - har haft alvorlige problemer inden for det sidste år
den den enkelte gruppe:
- Weinberg Life Distress skala
- mindst ﬁre begivenheder der har påvirket meget
negativt

Tabel 4.4 Travellerstilbud til drenge fordelt på
vestlig og ikke-vestlig baggrund

Drenge med
i k ke -v e s t l i g
baggrund
88

139

Antal der
tilbydes Travellers

23

25

Pct. der tilbydes
Travellers

26%

18%

4.6 Kulturelle eller kønsspeciﬁkke opfattelser?
Knapt 10% af de 13-15årige drenge på de udvalgte
skoler, der ikke har vestlig baggrund, har overvejet
at skade sig selv. Ligeledes har knapt 10% af samme
gruppe haft alvorlige problemer indenfor det sidste år.
Derimod har kun en meget lille del (2,3%) af denne
gruppe en oplevelse af, at de ikke har det godt med
sig selv.

Tabel 4.5 Besvarelser om sårbarhed fordelt i procent på vestlig og ikke-vestlig baggrund

Drenge med
vestlig baggrund
n=139

Drenge med ikkevestlig baggrund
n=88
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Drenge
med vestlig
baggrund

Antal i alt

Endelig kan en god grund være, at kulturelle forskelle
har betydning for, hvorvidt man er åben over for at
delagtiggøre andre i sine problemer.
Det er kendetegnende for de afholdte Travellersforløb,
at når samtalen omhandlede det personlige, så var
der blandt pigerne med vestlig baggrund en større
åbenhed omkring deres person end hos piger med
ikke-vestlig baggrund.

4.5 Drenge med ikke-vestlig baggrund i relation
til drenge med vestlig baggrund
De ikke-vestlige drenge er hyppigere repræsenteret
end vestlige drenge inden for følgende områder:

≥40 Weinberger
Life Distress
Scale (WAI)

Har forsøgt
at skade sig
selv

Har alvorligt
overvejet
at skade sig
selv

Har indenfor
det sidst år
haft alvorlige
problemer

Har det
ikke godt
med sig
selv

Mindst ﬁre
begivenheder
der har påvirket
meget negativt

3,6%

5,8%

6,5%

6,5%

4,3%

3,6%

2,3%

9,1%

9,1%

2,3%

6,8%

4,5%

Ser man på gruppen af drenge med vestlig baggrund,
har en lidt større procentdel forsøgt at skade sig selv
ift drenge med ikke-vestlig baggrund. 6,5% af drenge
med vestlig baggrund svarer, at de har haft alvorlige
problemer indenfor det sidste år, og 6,5% svarer, at de
har det dårligt med sig selv. Undersøgelsen viser dog
ikke – hverken blandt ikke-vestlige eller vestlige unge
- om det er de samme, der er i begge kategorier.
Hos både piger med ikke-vestlig baggrund og piger
med vestlig baggrund angiver dobbelt så mange, at
de har haft alvorlige problemer, og vurderer, at de har
haft det dårligt med sig selv, inden for det sidste år.

4.7 Overvejelser
De markante forskelle giver stof til eftertanke.
Opfattes ”alvorlige problemer” af nogle unge som
noget ekstrovert – eksempelvis problemer med
myndigheder eller lign., og opfattes det at have det
”dårligt med sig selv”, som introvert?
Eller forbinder nogle unge alvorlige problemer og
det at have det dårligt med sig selv som to sider
af samme sag, og atter andre som to uafhængige
problematikker?
Er der muligvis en kulturel - eller en kønsspeciﬁk
forskel?
Disse spørgsmål har et generelt sigte, men de giver
også anledning til en vedvarende opmærksomhed
omkring spørgeskemaets udformning, samt de
inklusionskriterier, der er lagt ind. Tager spørgsmålet fx
højde for eventuelle sproglige forviklinger, kulturelle/
etniske forskelle samt kønsforskelle i forhold til,
hvordan sårbarhed opfattes og kommer til udtryk.
Som sådan er spørgeskemaet en uafsluttet proces. De
unges besvarelser er med til at rejse nye spørgsmål,
der fremover fortsat skal overvejes og vurderes i
forhold til den konkrete udformning af skemaet.
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5. TRAVELLERS FORLØBENE
5.1
Opmærksomheden
Det første Travellersmøde
og interessen for Travellers er meget stor. Projektet blev indledt
Travellersmøderne
i efteråret 2006, ogholdes
det foreliggende
på skolen ierskoletiden,
en midtvejsrapport,
og derfor som
tilstræbes
søger at
det,
besvare
at de
anvendte
de mange lokaler
spørgsmål,
er placeret
der har været
i rolige
stillet
gerne
sidenlidt
starten.
afsides omgivelser, således at
møderne kan foregå diskret og uden unødig indblanding. På én skole blev den
tidligere pedellejlighed
til rådighed,
på ensom
anden
et lokalejf.i denne
skolefritidsProjektet
udvikler sig på stillet
baggrund
af de erfaringer,
er indhøstet
midtordningen
ogog
påefter
en tredje
et lydisoleret
klasseværelse.
vejsrapport,
skoleåret
2007-2008
vil der udkomme endnu en rapport, som
beskriver denne udvikling.
På det første Travellersmøde bruges der god tid på at etablere det fysiske såvel som
det
En lang
psykiske
række
rum.
personer
Det prioriteres
har direkte
at og
skabe
indirekte
en tryg
været
stemning
involveret
på holdet.
i de foreliggende
Vejlederen
præciserer,
undersøgelser,
at og
tavshedpligt
uden dem ville
omkring
arbejdet
de have
personlige
været særdeles
ting, deltagerne
vanskeligt.
fortæller
Der er
hinanden,
især grund er
til at
meget
takkevigtigt
samtlige
for kolleger
tilliden på
i gruppen.
Center for
Derimod
Selvmordsforskning,
er deltagernesom
meget
har
velkomne
bidraget med
til atmange
fortælle
vigtige
andre
synspunkter,
om, hvad deforslag
ellers til
foretager
rettelsersig
ogi ændringer.
Travellersgruppen.
Det indskærpes allerede på det første møde, at det er den unge selv, der bestemmer,
hvor
meget han
eller hun
vilscient.
sige om
sig selv
i gruppen.
I særdeleshed
takkes
cand.
Børge
Jensen,
Center for Selvmordsforskning for
sin indsats i forbindelse med det statistiske arbejde.
Flere af de unge udtrykker ved første møde, at de har været spændte på, hvad
Travellers
Ofteforældre
nævnerog
deltagerne
har modtaget
Vi skylder egentlig
de unge,er.
deres
lærere enkammerater,
varm tak for der
denogså
interesse
og åbentilbuddet,
men
som
ikke har mod
påspørgeskemaundersøgelse
at komme.
hed,
de har
vist
i forbindelse
med
og Travellersforløb.
Endvidere rettes en varm tak til skoleledere fra de deltagende skoler for velvillig
En
typisk kommentar
fra deltagerne
ved afslutningen
af det første
møde er, at det
behandling
og imødekommenhed
i forbindelse
med projektets
gennemførelse.
20

har været hyggeligt. De tre hyppigste følelser, som de unge giver udtryk for i deres
dagbog efter første møde er: glæde, venlighed og træthed.
5.2 Dagbogens betydning
Ved hvert Travellersmøde skriver deltagerne i en dagbog. Dagbogen er et personligt
kommunikationsredskab mellem vejlederen og den enkelte deltager. Dagbogen
bliver typisk brugt til at dele tanker og særlige problematikker med vejlederen,
som den unge ikke ønsker at dele med den samlede Travellersgruppe. Vejlederen
er jo i denne sammenhæng en udenforstående voksen, og dermed ikke en del
af den unges dagligdag. Muligvis har dette en frigørende effekt i forhold til de
problematikker, de unge skriver om.
I dagbøgerne udtrykker de unge følelser, der tilsyneladende er vanskelige for dem
at formulere ”ansigt til ansigt”. Dagbogen er opbygget med fortrykte sider, der
opfordrer deltagerne til evaluering samt reﬂeksion over dagen og til at udtrykke
tanker og følelser omkring det, der optager dem.
Det er typisk relationelle problematikker - eksempelvis i forholdet til en kammerat,
til en kæreste, til forældre - men også problemer af mere introvert karakter (lavt
selvværd, manglende livslyst, angst, samt destruktive tanker og adfærd) der tegner

kende. Ofte har de dannet sig et fast billede af sig selv
indholdet i dagbøgerne. Et Travellersmøde afsluttes - Venner (meget ofte skriver de unge, at: ”det bedste
– og andre – uden at reﬂektere yderligere over dette
var, at møde vennerne”)
altid med, at deltagerne skriver i deres dagbog. Det
billede.
er så vejlederens opgave at læse disse og give den - Problemer med en af deres forældre (enten mellem
den unge og en af forældrene eller mellem forældreenkelte skriftlig respons på det, han/hun har skrevet,
Det er vejlederens opgave at være medvirkende til, at
ne indbyrdes)
ved det næste møde.
de unge så at sige får genopdaget eller opdager sider
- Glæde i form af positive tilkendegivelser over de
5.3 Forskellige kommunikationsformer
hos sig selv og andre, som kan give dem nye og mere
tanker indholdet i Travellers har sat i gang
konstruktive handlemuligheder.
En af dagbogens styrker er, at at den åbner mulighed
for endnu et kommunikationsniveau for den enkelte 5.5 Hvordan foregår et typisk Travellersmøde
deltager. Ved Travellersmøderne er der typisk en Et typisk Travellersmøde indledes med, at deltagerne 5.7 Åbenhed og fortrolighed
direkte kommunikation mellem vejleder og gruppen; læser den respons, vejlederen har skrevet i deres På møderne er der tid og rum til, at de unge kan
hertil er dagbogsformen et værdifuldt supplement, dagbøger. Herefter spørges der til, om sidste gangs fortælle. Ofte udspringer åbenheden af den dagsorden
idet den giver den enkelte deltager mulighed for at mødeindhold/tema har sat nogle tanker i gang, som de – eller det tema – der er for mødet.
kommunikere med vejlederen udenom gruppen, dvs ønsker at dele med resten af gruppen.
Vejlederen har spurgt ind til de problematikker, de
en mere indirekte kommunikationsform.
Alt efter mødets tema uddyber vejlederen indholdet. unge selv rejser, og hjælper derved den enkelte til at
Det er iøvrigt kendetegnende for opgaverne på Tra- Der veksles mellem praktiske opgaver og eftertanke/ sætte ord på følelser. Efterfølgende har vejlederen
vellers, at de appellerer til forskellige kommunikative reﬂeksion på baggrund af opgaverne. Der veksles ofte i dagbogen kunnet læse om den unges opleudtryksformer hos deltagerne. Nogle opgaver tager ligeledes mellem arbejde i plenum og arbejde i små velse af situationen. Her skriver de ikke sjældent, at
det bedste var at tale om deres besværligheder, og
udgangspunkt i en sproglig kommunikation, hvor grupper.
samtidig skriver de også, at det var det sværeste.
samtalen og dialogen vægtes. Andre inddrager en
mere kropslig kommunikation, bl.a. gennem træning i Der lægges vægt på, at deltagerne bruger hinanden
De unge har ofte i gruppen fortalt hinanden og
opmærksomhed på kroppens signaler. Og atter andre og lytter til hinanden.
vejlederen om situationer, de ikke har involveret andre
lægger op til en mere visuel kommunikation, hvor det
i end de nære kammerater. Typisk handler det om,
kreative element fremhæves. Eksempelvis beskæfti- 5.6 Vejlederens rolle og personlighed
ger de unge sig gennem hele forløbet med at tegne/ En meget vigtig rolle for vejlederen er at være lyttende hvad de har foretaget sig til en fest eller i lignende
male deres livsforløb. Dette ”Livskort” udvikler sig i og interesseret. Samtidig er vejlederens opgave at situationer, hvor der ikke har været en fortrolig voksen
sørge for, at de rammer, der er for Travellers, over- tilstede.
takt med de temaer, der er aktuelle i Travellers.
holdes, således at de unge ikke bringes i en situaFælles for disse kommunikationsformer er, at de alle tion, hvor deres personlige grænser og integritet Det generelle indtryk er, at de unge føler sig trygge i
har til hensigt at skabe reﬂeksion hos deltagerne – at overskrides.
Travellers, hvilket også dagbøgerne vidner om. Det er
give ’stof til eftertanke’. Målet er, at deltagerne herved
typisk, at fortroligheden i dagbøgerne udvikler sig i
begynder at handle mere konstruktivt i forhold til sig Travellersvejlederen er forpligtiget til at udvise åben- takt med, at fortroligheden med vejlederen og Travelhed omkring relevante problematikker fra eget liv. En lerskonceptet øges.
selv og omverdenen.
del af de opgaver, som de unge stilles, eksempliﬁceres
kort gennem situationer bl.a. fra vejlederens eget liv.
5.4 Hvad optager de unge
5.8 Holdsammensætning
På de hold, der har været afholdt, vidner dagbøgerne
Som udgangspunkt består holdene af drenge og piger
om, hvad der bl.a. optager disse unge. Det kan Skønt forholdet mellem deltagerne og vejlederen fra 7. og 8. klasse fra samme skole. I praksis har der
må være asymmetrisk, så at de unge aldrig kommer været færre drenge end piger på holdene. På én skole
kategoriseres indenfor følgende områder:
i tvivl om, hvem der har ansvaret for, at rammerne havde der meldt sig fem piger (ﬁre fra 7. kl., en fra 8.
- Træthed (meget ofte skriver de unge, at: ”det svæoverholdes, bærer forløbene præg af ligeværdighed kl.) og én dreng (8. kl.).
reste var, at stå op i morges”)
mellem de unge og vejlederen. Det er bl.a. gennem
- Sygdom (det gælder både, hvis de selv har været/er
spejling, de unge lærer sig selv og andre bedre at På andet møde mødte yderligere seks drenge fra 7.
syge, eller hvis nærtstående er syg)
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kl. frem. Vejlederen besluttede at bibeholde det oprindelige hold og etablere et hold for de nyankomne.
Denne beslutning blev meget positivt imødekommet af
7. kl. pigerne fra den oprindelige gruppe. De udtrykte,
at hvis de skulle være sammen med drengene fra
7. klasse, ville de ikke have samme tillid til gruppen,
og derfor ville de være mere påpasselige med, hvad
de sagde. Desværre reduceredes drengegruppen
de efterfølgende gange fra seks til to-tre drenge.
Opdelingen blev dog bibeholdt.
Grundlaget er for spinkelt, og det er endnu for tidligt at
konkludere på disse forløb. Men der ser ud til at være
en tendens til, at piger er mere parate til at reﬂektere
over problematikker i hverdagen, hvor drengene i 7.
klasse er mere optaget af at beskrive deres hverdag.
5.9 Deltagernes indbyrdes relationer
Nogle i gruppen har udtrykt, at de har fået bedre
kendskab til andre i gruppen, som de ellers ikke har haft
særlig meget kontakt med. Det har været gældende
både på tværs af klasser og internt i klasser. En lærer
fortalte, at hun kunne mærke en forbedring på det
faglige område hos en af deltagerne sideløbende med
Travellersforløbet.
Det har været kendetegnende på holdene, at deltagerne
har lyttet til hinanden og budt ind med egne erfaringer
og personlige fortællinger, hvis de syntes, de havde
noget at videregive. Dog har der på ét hold været
vanskeligheder blandt de unge med både at lytte til
hinanden og deltage i de forskellige aktiviteter.
Her har ﬂere omstændigheder vanskeliggjort en optimal proces. Der blev foretaget vejlederskift midt
i forløbet, gruppen var ustabil i fremmøde, og ﬂere
af deltagerne havde massive sociale og personlige
problemer.
5.10 Deltagernes engagement
Nogle unge møder punktligt for at deltage i
Travellersmøderne - ﬂere allerede i frikvarteret for-
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inden. Andre er endnu ikke kommet ved mødets start
og må hentes enten af andre Travellersdeltagere eller
af vejlederen. Den typiske replik er, at de har glemt
tidspunktet. Det har dog ikke indvirket på deres
engagement, når de først er kommet.
Der er nogle temaer, der optager den enkelte mere
end andre. Dog er det vanskeligt at fremhæve
nogle temaer frem for andre, da deltagerne ikke
nødvendigvis er optaget af det samme tema. For de
unge, der på nuværende tidspunkt har været igennem
Travellersforløbet, har det at tegne sit eget liv, tale
om selvværd og gøre noget godt for sig selv været
områder, hvor de har vist stort engagement.
5.11 Overvejelser
Med udgangspunkt i de erfaringer, vejlederen har
gjort sig om modenheden hos drengene i 7. klasse
i forhold til pigerne på samme alder, overvejes det,
hvorvidt det er hensigtsmæssigt at blande drenge og
piger fra 7. klasse. Meget tyder på, at de kan komme
til at bremse hinanden i at få det fulde udbytte af et
Travellersforløb.
Flere lærere, som er vant til at undervise denne aldersgruppe, har foreslået os at dele gruppen i et drengeog pigehold.
Desværre har den lille tilslutning til holdene forhindret
et bevidst forsøg med deling af drenge og piger. Dog
har der været et rent pigehold på én skole, hvor ingen
drenge tilmeldte sig Travellers. Og på en anden skole
blev der, som nævnt, etableret en gruppe med fem
piger og én 8. klasse dreng. I den udstrækning det kan
lade sig gøre, vil vi fortsætte forsøg med kønsopdelte
hold.
En anden overvejelse er: Har 7. klasse drenge i det
hele taget udviklet den tilstrækkelige modenhed til at
kunne reﬂektere over de aktuelle temaer?
Eller en mere vidtrækkende overvejelse: Appellerer
indholdet i Travellers i det hele taget til drenge, eller

er temaerne mere ”pigeorienteret”?
Et andet spørgsmål er, om unge kan være for
resursesvage til at deltage i Travellers?
Opfyldelse af kriterier for deltagelse i Travellers skelner
ikke mellem større eller mindre grad af sårbarhed.
Samtidig tages der heller ikke højde for indenfor hvilke
kategorier, den enkelte unge scorer.
Er der forskel på, hvor personligt motiveret man er
for indholdet i Travellers alt efter indenfor hvilke
kategorier, man har scoret?
Noget tyder på, at hvis den unge har meget kaos omkring sig (og/eller i sig), kan han/hun have sværere
ved at koncentrere sig. Det kan give vedkommende
vanskeligheder ved det at indgå i en gruppeproces, og
skaber ofte uro i gruppen.

23

6. EFTER TRAVELLERS
6.1.
Opmærksomheden
Forskningsdelen
og interessen for Travellers er meget stor. Projektet blev indledt
iEfter
efteråret
hvert2006,
Travellersforløb
og det foreliggende
foretages
er en
evaluering
midtvejsrapport,
af
som søger at besvare
de
deltagernes
mange spørgsmål,
udbytte afder
forløbet.
har været stillet siden starten.
Projektet udvikler sig på baggrund af de erfaringer, som er indhøstet jf. denne midtvejsrapport, og efter skoleåret 2007-2008 vil der udkomme endnu en rapport, som
beskriver denne udvikling.
Der lægges vægt på følgende områder:
En lang række personer har direkte og indirekte været involveret i de foreliggende
undersøgelser, og uden dem ville arbejdet have været særdeles vanskeligt. Der er
grund til at
takke
samtligeafkolleger
på Center for Selvmordsforskning, som har
•især
Deltagernes
egen
vurdering
konceptet
med mange
vigtige
•bidraget
Travellerseffekt
i forhold
tilsynspunkter,
sårbarhed forslag til rettelser og ændringer.
• Travellerseffekt i forhold til selvskade og overvejI elser
særdeleshed
takkes cand. scient. Børge Jensen, Center for Selvmordsforskning for
om selvskade
indsats i forbindelse
med
•sin
Travellerseffekt
henover
tiddet statistiske arbejde.
Vi skylder de unge, deres forældre og lærere en varm tak for den interesse og åbenhed, de har vist i forbindelse med spørgeskemaundersøgelse og Travellersforløb.
Endvidere
en varm
tak til intervaller
skoleledere efter
fra de et
deltagende skoler for velvillig
Evaluering rettes
foretages
i faste
behandling og imødekommenhed
i forbindelse
Travellersforløb.
Dette er anskueliggjort
i ﬁgurmed
6.1. projektets gennemførelse.
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6.2. Evaluering
På det 8. og sidste Travellersmøde får deltagerne
uddelt skemaer – dels et evalueringsskema (1), der
fokuserer på deltagernes oplevelse og umiddelbare
udbytte af Travellersforløbet – dels et spørgeskema
(2), der fokuserer på henholdsvis sårbarhed, selvskade
og/eller overvejelser om selvskade.

6.2.1. Evalueringsskema (1)
Skemaet ser således ud og indeholder følgende
spørgsmål:
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6.3 Besvarelser
I alt har 17 deltagere ud af de i alt 21 elever, der
har deltaget i minimum tre Travellersmøder besvaret
henholdsvis evaluerings- og spørgeskemaet.
Evalueringsskemaet rummer en række spørgsmål,
som let lader sig opstille skematisk (spørgsmål 1 og
2 i tabel 6.2 ). Den sidste del (spørgsmål 3) er dog
vanskeligere at kategorisere, idet der her lægges op
til en friere sproglig vurdering hos deltagerne.

En forklaring herpå kan være, at såfremt nogle har
fundet Travellers ondskabsfuldt eller ubrugeligt, er de
formodentlig sprunget fra forløbet.

Tabel 6.3 Hvilke erfaringer har de unge samlet set med Travellers-gruppen.

På ﬁgur 6.2 ses besvarelserne for spørgsmål 1 (”sæt
en cirkel omkring de ord, som du mener passer på
Travellers-programmet samlet set…”).
Tabellen viser, at de mest markante ord, deltagerne
knytter til Travellers, er ’lærerigt’, ”interessant’,
’nyttigt’, og ’sjovt’.
Derimod er ’ondskabsfuldt’ og ’ubrugeligt’ helt
fraværende, mens kun en ganske lille del associerer
Travellers med ordet ’dumt’ og ’kedeligt’.

4,2

Hvor involveret blev du i Travellersgruppen?

4,0

Vil du kunne bruge de ideer og færdigheder, som Travellers-programmet har behandlet?

3,9

Hvordan synes du, vejlederne har arbejdet med gruppen?

4,4

gruppen samlet set”, besvares ved at angive karakter:
Tabel 6.2 Hvilke ord mener de unge passer bedst på Travellers-programmet samlet set:

26

Lærerigt

Sejt

Genialt

Ubrugeligt

Spændende

Kedeligt

Forvirrende

Sjovt

Interessant

Dumt

Nyttigt

Ondskabsfuldt

(n=17)

Procent

Karaktergennemsnit

Hvor tilfreds har du været med denne Travellersgruppe samlet set?

Tabel 6.2 I spørgsmål 2 ”sæt en cirkel omkring det tal, der kommer tættest på din erfaring med Travellers

Antal

Tabel 6.3 herunder viser karaktergennemsnittet for
besvarelserne af de ﬁre underspørgsmål:

14

0

1

15

14

2

2

13

0

13

7

16

82 %

0%

6%

88 %

82 %

12 %

11 %

76 %

0%

76 %

41 %

94 %

Tilfredshedskalaen
T
ilfredshedskalaen går fra 1 (= meget lidt tilfreds) til
5 (= meget tilfreds). Den samlede bedømmelse må da
siges at være over middel.
Spørgsmål 3: ”prøv at skrive disse sætninger færdig”,
lader sig ikke opstille skematisk, men følgende kan
opsummeres:
• deltag
deltagerne
erne har vægtet særlige temaer/øvelser, som
de synes har været gode – f. eks. at tegne livskort
og beskæftige sig med selvværd
• deltagerne udtrykker generelt, at det at tale om
livet har været godt, og ligeledes har de holdt af at
lytte og fortælle
• nogle fremhæver, at det at tale åbent om sig selv
har været svært
• i det åbne spørgsmål (’skriv hvad som helst…’) skriver ﬂertallet, at Travellers har været en god
oplevelse for dem.
Ligeledes skriver ﬂere, at de ville ønske TravellersTravellersforløbet havde varet noget længere.

6.3.1 Spørgeskema (2)
(2)
De involverede elever blev, som tidligere beskrevet,
udvalgt til Travellers på baggrund af et kort
spørgeskema. Efter Travellers har de elever, der har
gennemført et Travellersforløb (været til stede mere
end tre gange) fået udleveret endnu et spørgeskema,
der bl.a. rummer spørgsmål, som også blev stillet i
før-skemaet.

Spørgsmålene omkring sårbarhed og selvskade, err
parallelle til spørgsmål i før-spørgeskemaet, hvilket be-tyder, at indenfor disse to kategorier er besvarelserne
sammenlignelige med de tidligere besvarelser.

Efter-spørgeskemaet er opbygget på følgende måde:

Derimod viser evalueringsskemaet (1) en positiv til-kendegivelse omkring deltagernes oplevelser med
Travellers. 79% af deltagerne mener, at forløbet harr
været meget gavnligt, og 21% mener, at forløbet harr
været noget gavnligt.

1) Weinberger Life Distress Scale (WAI) (sårbarhed)
2) Spørgsmål til selvskade:
a. Har du inden for de sidste 30 dage overvejet at
skade dig selv?
i.
Nej
ii.
Ja, mindre end én gang om ugen
iii.
Ja, en enkelt gang om ugen
iv.
Ja, ﬂere gange om ugen
v.
Ja, dagligt

b. Har
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Sammenligner man disse to før- og efterkategorier err
det ikke muligt at måle nogle forandringer i forhold til
sårbarhed og selvskade blandt Travellersdeltagerne.

Det skal tages i betragtning, at kun en lille gruppe
indtil videre har deltaget i Travellers.

du inden for de sidste 30 dage skadet dig selv?
Nej
Ja, mindre end én gang om ugen
Ja, en enkelt gang om ugen
Ja, ﬂere gange om ugen
Ja, dagligt

c. Oplever du, at Travellers-forløbet har været
gavnligt for dig?
i.
Meget
ii.
Noget
iii.
Ingen forskel
d. Giv os din mening om, hvad der har været godt for
dig ved Travellers – eller hvad du ikke har brudt dig
om.
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7. TRAVELLERS SKOLEÅR 2007-2008
Henover
Opmærksomheden
sommerenogog
interessen
i begyndelsen
for Travellers
af efteråret
er meget
2007
stor.
er Projektet
fem skoler
blevmed
indledt
de Noter
relevante
i efteråret kriterier
2006, ogblevet
det foreliggende
kontaktet for
er iværksættelse
en midtvejsrapport,
af undersøgelse
som søger at
af besvare
trivslen 1) Skolerne skal geograﬁsk være placeret i enten Århus, Odense eller København og have min. 50% elever
blandt
de mange
skolens
spørgsmål,
unge1).der
harhar
været
siden
starten.
Der
dogstillet
været
ringe
tilbagemeldinger fra skolernes med anden etnisk baggrund end dansk.
ledelse trods ﬂere skriftlige og telefoniske henvendelser.
Projektet udvikler sig på baggrund af de erfaringer, som er indhøstet jf. denne midtog efter
vil der udkomme
endnu
en rapport, som
Ivejsrapport,
skrivende stund
er skoleåret
yderligere2007-2008
to forløb afsluttet
og et forløb
igangværende,
og
beskriver
denne
udvikling.
det
forventes
i løbet
af foråret 2008 at opstarte mindst to nye Travellershold.
Sideløbende er der taget initiativ til formidling til relevante personer og institutioner
En lang
personer
har direkte
indirekte
været
i de foreliggende
med
de række
erfaringer,
vi indtil
videreog
har
gjort os
medinvolveret
spørgeundersøgelsen
og
undersøgelser, og uden dem ville arbejdet have været særdeles vanskeligt. Der er
Travellersforløbene.
især grund til at takke samtlige kolleger på Center for Selvmordsforskning, som har
bidraget med
mange
vigtige
synspunkter,
til rettelser
og ændringer.
Ligeledes
er der
rettet
henvendelse
til de forslag
unge, der
pt. har deltaget
i et Travellersforløb. Her opfordres de unge til at deltage i et interview om deres liv nu og deres
I særdeleshed
cand.Indtil
scient.
Børge
Centergennemført.
for Selvmordsforskning for Litteratur
erfaringer
medtakkes
Travellers.
videre
erJensen,
to interviews
sin indsats i forbindelse med det statistiske arbejde.
Zøllner, L. (2002): Unges mistrivsel. Center for Selvmordsforskning.
Gennem disse interviews giver vi de unge mulighed for at reﬂektere over
Vi skylder de unge,og
deres
forældre
og lærere
en varm
tak for
den interesse
og åben- Zøllner, L. (2008a): Unges selvskade. Center for Selvmordsforskning.
Travellersforløbet
med
egne ord
formulere
deres
erfaringer
og personlige
hed, de af
har
i forbindelse
med
spørgeskemaundersøgelse
og i Travellersforløb.
udbytte
at vist
deltage
i Travellers,
samt
hvordan de aktuelt har det
deres liv. Vi har
Endvidere
rettes entilvarm
tak til der
skoleledere
deltagende
skolerhar
fordeltaget
velvillig Zøllner, L. (2008b): Selvmordsadfærd og resiliens blandt etniske minoriteter i
rettet
henvendelse
deltagere,
for merefra
enddetre
måneder siden
og imødekommenhed i forbindelse med projektets gennemførelse.
ibehandling
et Travellersforløb.
Danmark. Center for Selvmordsforskning.
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8. SAMMENFATNING
Travellers er et psykologisk-pædagogisk program til
mindre grupper, rettet mod sårbare unge, der har
oplevet stressende og udfordrende forandringer i
livet.

tilbudt Travellers i forhold til piger med ikke-vestlig
baggrund. Der peges i rapporten på mulige årsager
til denne forskel. Eksempelvis kulturelle forskelle i
selvforståelse, selvstændiggørelse i teenageårene,
familiemæssige bånd ect.

De unge, der deltager i Travellers, er identiﬁceret Blandt drengene ses en lille procentuel overvægt
på baggrund af et spørgeskema. Forløbet strækker af drenge med ikke-vestlig baggrund, der tilbydes
sig over 8-10 gange. Hvert møde har et tema, som Travellers i forhold til drenge med vestlig baggrund.
samlet set relaterer sig til de unges tanke- følelseog handleregistre. Herved søges en opmærksomhed At drenge generelt fremviser lavere sårbarhed i
på - og styrkelse af – de personlige kompetencer og undersøgelsen giver stof til eftertanke i forskningsgruppen.
udvikling af nye hensigtsmæssige handlestrategier.
Pr. 1. juni 2007 havde 500 unge deltaget i spørge - 9. SUMMARY
undersøgelsen, hvoraf 142 efterfølgende ﬁk tilbudt Travellers is a psycho-education programme designed
et Travellersforløb. 25 af disse sagde ja til tilbuddet for smaller groups. The programme is targeted at
og 19 af disse har pt gennemført. I skrivende vulnerable adolescents who have experienced stressful
stund iværksættes nye spørgeundersøgelser med and challenging changes in their lives.
efterfølgende tilbud om Travellers. Tendensen er, at
langt ﬂere piger end drenge på baggrund af spørge- The adolescents participating in Travellers are selected
skemaet får tilbudt et Travellersforløb.
on basis of a questionnaire. The programme consists
of 8-10 sessions. Each session focuses on a concept
Gruppen af piger rummer både piger med ikke-vestlig that relates to the whole gamut of emotions, thoughts,
baggrund og piger med vestlig baggrund. Procentuelt and actions of the adolescents. Thus, attention to and
får dobbelt så mange piger med vestlig baggrund a strengthening of personal qualiﬁcations and the
developments of new suitable strategies of action are
in focus.

included in the report. Reasons may include cultural
differences in self-knowledge, teen independence,
family ties, etc.
In percentages, a small excess of non-Western boys in
relation to boys of a Western background have been
offered participation in Travellers.
In general, boys score low in vulnerability, and the
research group has pondered whether the questionnaire allows for different manners of expressing
vulnerability with regard to different culture/ethnic
background and different gender.
Based on the evaluations of the adolescents who
participated in the Travellers programme it is
concluded that, in general, the adolescents have rated
their beneﬁt from Travellers to be above average.
After participation in the Travellers programme,
the adolescents are asked to answer the same
questionnaire as before they entered Travellers.
When comparing the before- and after-answers, it
is not possible, at such short range, to measure any
pronounced changes in the adolescents’ vulnerability
and self-harming actions.

On June 1, 2007, 500 adolescents had participated in
the questionnaire. 142 adolescents were subsequently
offered participation in the Travellers programme. 25
accepted and 19 have completed the programme. At
the time of writing, new surveys are instituted with
subsequent offers of participating in the Travellers
programme.
The tendency shows that the majority of adolescents
offered participation in Travellers are girls with
both a Western and a non-Western background. In
percentages, twice as many girls with a Western
background have been offered participation in
Travellers. Possible reasons for this disparity are
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