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Indledning 
 
Endnu en gang har vi i Elderlearn nydt samarbejdet med Frederiksberg Kommune. Et år, der har 
været præget af usikkerhed og omstillingsparathed, men heldigvis også positive historier fra par, 
hvis medvirken i Elderlearn, på flere måder, har bidraget til øget trivsel i hverdagen. 
 
Målsætningerne for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 har været høje; 70 matches og 
et særligt fokus på opkvalificering og fastholdelse af SOSU-elever. På trods af omtrent 2,5 
måneders nedlukning, grundet Covid-19, er vi endt på 66 match, hvoraf 15 er SOSU-elever. Det 
synes jeg godt, at vi må være stolte af! 
Særligt har vi oplevet, hvad vores SOSU-fokus har af muligheder, hvilket kun giver blod på tanden 
til vores videre arbejde.  
 
De gode arbejdsforhold i Frederiksberg Kommune bunder i en enorm opbakning fra borgere, 
kommunens medarbejdere, Forebyggere, Diakonissestiftelsen mv. Dette er alt sammen med til at 
gøre det til en sand fornøjelse at samarbejde med jer – så tak for det! 
 
I og med, at vi har med mennesker at gøre, og at enhver livssituation er forskellig, kan det være 
svært at vurdere, hvornår noget er en succes. Det match, der varer to måneder kan være lige så 
succesfuldt som det, der varer tre år. Det kommer an på parrets udgangspunkt og ønsker. Vi har 
dog alligevel sat os den milepæl, at når et par har mødtes fast i tre måneder, anser vi det som et 
succesfuldt match. Denne rapport er baseret på en survey med spørgsmål om parrenes udbytte af 
at deltage, som de har besvaret efter tre måneders deltagelse. Den er bygget op af både kvalitative 
og kvantitative dele.  
 
Rapporten indeholder følgende:  
 

• Billeder af par 
• Indledning 
• Gode historier om match 
• Totalt antal matches og deltagere 
• Baggrundsinformation om sprogstuderende udlændinge 
• Baggrundsinformation om ældre 
• Nuværende status på match  
• Survey: Udlændinge 
• Survey: Ældre 
• Survey: SOSU-elever  
• Gode historier om match 

 
 

God læselyst! 
 
              Cecilie Lind Andersen, Projektansvarlig 
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12/15/2020 Matches
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En person kan indgå i flere matches.

60
Ældre

66
Par matchet

62
Udlændinge
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Køn

1 (2%)

15 (24%)

46 (74%)

Andet Mand Kvinde

23
Yngste deltager

35
Gennemsnitsalder

68
Ældste deltager

Baggrundsinfo: Udlændinge
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38
Forskellige nationaliteter

Europa 27

Asien 18

5

4

4

Sydamerika 4

Afrika

Mellemøsten

Nordamerika

© 2020 Microsoft Corporation© 2020 Microsoft Corporation

Land Tilmeldte
 

Indien
Philippinerne
Spanien
Danmark
Nepal
Tyskland
Argentina
Bulgarien
Iran
Italien
Kina
Litauen
Polen
Slovakiet
USA
Brasilien
Canada
Cypern

4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
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Baggrundsinfo: Ældre
Køn

53 (88%)

6 (10%)
1 (2%)

Kvinde Mand Andet

Mødested

Hjemme

Aktivitetscenter/andet

Ikke oplyst

3

56

1

Alder

0

20

A. Under 65 B. 65-74 C. 74-85 D. 85-94 E. Over 94

4

21 22

12

1
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Status på matches

Årsag til afslutning

12 (30%)

7 (18%)

5 (13%)

5 (13%)

4 (10%)

3 (8%)

2 (5%)
2 (5%)

Manglende tid

Covid-19

Helbredsårsager

Ukendt

Dårligt match

Flyttet

Hukommelsesbesvær

Udl. har opnået sit mål

26
Aktive matches

66
Samlet antal matches

20
Afsluttet før 3 mdr.

20
Afsluttet efter mere end 3 mdr.

December 2020
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Survey for udlændinge

Hvordan besøgene er gået

20 (67%)

8 (27%)

1 (3%)

Meget godt Godt Hverken g… Meget dårligt

Hvad har du lært om?

0

10

20
24

17

13

19

Kultur Historie Samfund Traditioner

97 %
Vil anbefale Elderlearn

1.48 timer
Gennemsnitlig varighed af møder

9.66
Gennemsnitligt antal møder pr. 

match efter 3 måneder

30
Besvarelser

En bruger kan vælge flere emner

53 %
Er blevet mere interesserede i at 

arbejde med ældre

80 %
Synes det har hjulpet med at lære 

dansk

Bemærk: Spørgeskemaerne er øjebliksbilleder, der kun stilles én gang for et matchforløb. Derfor har mange af parrene

sandsynligvis mødtes flere gange end rapporteret ovenfor. Da mange par stadig mødes vil dette tal kun stige. Tallene for

mødelængde og antal møder er selvrapporterede og afhænger af, hvem der har svaret. Derfor kan de variere i forhold til

spørgeskemasvarene for de ældre.

Antallet af besvarelser vil altid være mindre end antallet af matches af to grunde. For det første har det i nogle tilfælde 

ikke været muligt at indsamle svar på spørgeskemaet, selvom deltagerne er blevet rykket flere gange. For det andet er 

det kun de deltagere, der er aktive efter 3 måneder, der bliver stillet spørgeskemaet. Herunder følger data om, hvad 

deltagerne har fået ud af besøgene, hvordan de vurderer Elderlearn, og hvor meget de har mødtes.



12/15/2020 Survey student Cont.
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50 %
Er blevet mere tryg ved at tale 
dansk med studiekammerater

57 %
Er blevet mere tryg ved at tale 

dansk med kollegaer

79 %
Er blevet mere tryg ved at tale 

dansk med ældre

64 %
Er blevet mere tryg ved at tale 

dansk med venner

46 %
Er blevet mere tryg ved at tale 

med dansk det offentlige

57 %
Er blevet mere sociale på arbejdet

64 %
Har fået mere lyst til at fortsætte 

på deres nuværende arbejde

Tallene på denne side viser, hvor stor en andel, der har svaret "Meget enig" eller "Enig" når adspurgt om de, 
efter deltagelse i Elderlearn, er blevet mere trygge, sociale eller lignende i forskellige situationer. De 
resterende procenter repræsenterer både dem, der har svaret "ikke relevant" og dem, der har været uenige i, 
at de er blevet mere trygge.

Survey udlændinge fortsat
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Survey for ældre

78 %
Føler de har været til gavn for udlændingen

10.11
Gennemsnitligt antal møder pr. 

match efter 3 måneder

1.43 timer
Gennemsnitlig varighed af møder

33
Besvarelser

76 %
Vil anbefale til en ældre der 

oplever kedsomhed

82 %
Vil anbefale til en ensom ældre

97 %
Vil anbefale Elderlearn

Bemærk: Spørgeskemaerne er øjebliksbilleder, der kun stilles én gang for et matchforløb. Derfor har mange af parrene

sandsynligvis mødtes flere gange end rapporteret ovenfor. Da mange par stadig mødes vil dette tal kun stige. Tallene for

mødelængde og antal møder er selvrapporterede og afhænger af, hvem der har svaret. Derfor kan de variere i forhold til

spørgeskemasvarene for de sprogstuderende udlændinge.

94 %
Syntes at forløbet er gået 

godt

Antallet af besvarelser vil altid være mindre end antallet af matches af to grunde. For det første har det i nogle tilfælde 

ikke været muligt at indsamle svar på spørgeskemaet, selvom deltagerne er blevet rykket flere gange. For det andet er 

det kun de deltagere, der er aktive efter 3 måneder, der bliver stillet spørgeskemaet. Herunder følger data om, hvad 

deltagerne har fået ud af besøgene, hvordan de vurderer Elderlearn, og hvor meget de har mødtes. Inspireret af Eden 

Alternative-filosofien spørger vi indirekte ind til, om de ældre mener, at Elderlearn kan hjælpe på ensomhed, 

kedsomhed og hjælpeløshed. 
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Survey for SOSU-elever

Hvordan besøgene er gået

6 (86%)

1 (14%)

Meget godt Godt

Hvad har du lært om?

0

5 4

5

3

6

Kultur Historie Samfund Traditioner

100 %
Vil anbefale Elderlearn

1.82 timer
Gennemsnitlig varighed af møder

8.86
Gennemsnitligt antal møder pr. 

match efter 3 måneder

7
Besvarelser

Man kunne klikke flere emner af

57 %
Er blevet mere interesseret i at 

arbejde med ældre

86 %
Syntes det har hjulpet med at lære

 dansk

Bemærk: Spørgeskemaerne er øjebliksbilleder, der kun stilles én gang for et matchforløb. Derfor har mange af parrene

sandsynligvis mødtes flere gange end rapporteret ovenfor. Da mange par stadig mødes vil dette tal kun stige. Tallene for

mødelængde og antal møder er selvrapporterede og afhænger af, hvem der har svaret. Derfor kan de variere i forhold til

spørgeskemasvarene for de ældre.

Antallet af besvarelser vil altid være mindre end antallet af matches af to grunde. For det første har det i nogle tilfælde 

ikke været muligt at indsamle svar på spørgeskemaet, selvom deltagerne er blevet rykket flere gange. For det andet er 

det kun de deltagere, der er aktive efter 3 måneder, der bliver stillet spørgeskemaet. Herunder følger data om, hvad 

deltagerne har fået ud af besøgene, hvordan de vurderer Elderlearn, og hvor meget de har mødtes.



12/15/2020 Survey sosuCont.

1/1

86 %
Er blevet mere tryg ved at tale 
dansk med studiekammerater

86 %
Er blevet mere tryg ved at tale 

dansk med kollegaer

86 %
Er blevet mere tryg ved at tale 

dansk med ældre

86 %
Er blevet mere tryg ved at tale 

dansk med venner

71 %
Er blevet mere tryg ved at tale 

med dansk det offentlige

57 %
Er blevet mere sociale på arbejdet

86 %
Har fået mere lyst til at fortsætte 

på deres nuværende arbejde

Tallene på denne side viser, hvor stor en andel, der har svaret "Meget enig" eller "Enig" når adspurgt om de, 
efter deltagelse i Elderlearn, er blevet mere trygge, sociale eller lignende i forskellige situationer. De 
resterende procenter repræsenterer både dem, der har svaret "ikke relevant" og dem, der har været uenige i, 
at de er blevet mere trygge.

Survey SOSU-elever fortsat
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