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Unge,
der oplever mistrivsel, 
sårbarhed og udsathed



Unge,
der oplever mistrivsel, 
sårbarhed og udsathed

Hvordan kan vi på højskolerne imødekomme og arbejde med den stigende 
gruppe af unge, der oplever mistrivsel, sårbarhed og udsathed. 



Program

Præsentationsrunde

Kort indspark om tendenser i ungdomsforskning

Øvelse

PAUSE 

Praksisfortælling fra Testrup Højskole

Vores/min rolle

Næste skridt?





1) Præstationssamfund og en ubalanceret individualisering – aldrig at nå i mål, 
udviklingsfokus

2) Forventningspres på alle livsarenaer (fagligt, socialt, SoME)

3) Øget test- og præstationsfokus i skolen indskrænker unges handlerum, 
omstillingsparathed og agile unge

4) Usikre jobperspektiver på et forandret og flygtigt arbejdsmarked

5) Et velfærdssystem under pres (økonomisk hjælp)

6) Behandle unges problemer ud fra psykiatriske og diagnostiske tilgange1

Tendenser i spil



23,8 pct. af 16-24 årige kvinder oplever psykisk mistrivsel. Det tilsvarende tal for mænd i 
samme aldersgruppe er 12,9 pct. I 2010 var tallene hhv. 16 pct. for kvinder og 8 pct. for 
mænd2

22 pct. af 18-årige oplevede at have depressive symptomer bl.a. i form af tilbagevendende 
tristhed m.v.3

Trivslen blandt børn og unge mellem 11 og 24 år er faldet gennem de sidste 20 år. 26 pct. af 
unge piger i alderen 15-24 år (i 2014) føler sig ofte eller meget ofte stressede og nervøse4

Over halvdelen af pigerne føler sig stressede, og har søvn- og koncentrationsbesvær5

Trivsel blandt unge



Unge og udsathed

Klassisk udsathed Ny udsathed

Unge der to år i træk er i hverken job eller 
uddannelse

Gruppen vokser ikke, men har det værre

Klassiske statistiske grupperinger

Kæmper med kriminalitet, misbrug og diagnoser

* Flere unge har forældre, der ikke har en udsat 
baggrund

Viser sig på andre måder: Stress, angst og 
ensomhed

Rammer bredere i samfundsgrupper og er 
markant stigende

Befinder sig i en gråzone – vil det udvikle sig?

Særlig psykisk mistrivsel er kendetegnende

”Diskrete problembærere”, overtilpasset 
adfærd1



Mængden af forandringer:
Udsathed opstår, når de unge udsættes for et markant kulturelt præstations- og 
forventningspres i uddannelsessystemet såvel som i ungdomslivet generelt samtidig med:

• at uddannelsesinstitutionerne og velfærdssystemet i stigende grad har fokus på fremdrift, skærer i 
ydelser og stiller skærpede krav

• at arbejdsmarkedet forandrer sig, bliver mere uforudsigeligt, og konkurrencen om jobbene øges,

• at de unge navigerer alene og på ukendt territorium på de sociale medier, som i døgndrift ’kalder’ 
på opmærksomhed,

• at vi og de unge selv i stigende grad forstår unges udfordringer i psykiatriske og diagnostiske 
termer1

Kan I mærke det? Hvordan? 

Ny udsathed



Øvelse

Tænk på en situation med en elev, der oplevede mistrivsel, hvor du blev 
udfordret. 

• Hvad oplevede du? 

• Hvordan blev situationen håndteret? 

• Kunne den være blevet tilgået anderledes?

Hvor møder jeg udsathed på højskolen?





En fortælling fra praksis



Min skoles arbejde med udsathed

Hvordan er jeres arbejde med unge, der oplever 
udsathed, organiseret?



Næste skridt?

• Er der noget, vi på skolen skal gøre anderledes?

• Er der noget, jeg skal ændre på i min egen praksis?

•Kursusdeltagelse? Psykisk førstehjælp, mentorkursus 
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