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ET UDFORDRENDE 
UNGDOMSLIV ?

OM AT SKULLE PRÆSTERE 
PÅ ALLE ARENAER



I gymnasiet handler det om at klare sig godt, være en succes, være 
klog og dygtig og få gode karakterer. I slutningen af 1. g. pressede 
lektier og afleveringer sig mere og mere på, så jeg lavede hele 
tiden lister over alt det jeg skulle. Til sidst fik jeg det rigtig skidt og 
flere gange måtte jeg bare gå hjem, og så har jeg ligget og grædt 
over, at jeg ikke følte, at jeg levede op til mine egne krav.

Josefine, 17 år



ET UNGDOMSLIV MED 
MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

1. Uddannelse er nødvendigt for generat ion frem t idsplan
i et samfund med øget præstations- og kompetencekrav

2. Valg i forgrunden – unge vil gerne vælge, 
men mange er også usikre på fremtiden

3. MeWe’er – unge skal samtidigt kunne håndtere 
self(ies) og hypersocialitet

4. At være på 24/7 – ens performance og sociale appearance
monitoreres konstant af andre og en selv

5. Unge oplever ansvar for eget (ungdoms)liv 
og udvikling på alle arenaer



Unge skal have styr på deres uddannelse og fremtid, 
men også kunne præstere et godt ungdomsliv

Man vil gerne se pæn ud, mens man jonglerer med alle boldene. 
Så det ikke ligner noget, man sveder over. Det skal se sjovt ud at 
tage til fest fredag, lave lektier lørdag og pleje familien søndag. 
Der er virkelig run på.

Signe, 17 år



Vi har så mange frie valg. Men de gør os også bange for at tage 
de forkerte valg. Rigtig mange, især piger, kan godt lide at lægge 
planer for deres liv. Men med planer kommer også forventninger 
til, hvordan tingene skal foregå.

Anna 19 år



Oplever ansvar for 
eget liv, 
egen udvikling og 
egen fremtid



UDDANNELSE SOM ARENA FOR PRÆSTATIONSPRES 
ER DET SUNDT AT STÅ PÅ TÆERNE HELE TIDEN?

Den ideelle situation er, hvis eleverne oplever, at de bliver udfordret og 
skal stå på tæer for at kunne håndtere de krav, der bliver stillet. Det er 
den gode læring. Det er besværligt, men eleverne skal kunne komme i 
mål med det.

Anne-Birgitte Rasmussen, tidl. formand for Gymnasieskolernes Rektorforening

Presset er enormt. Man skal altid se fremad og vide, hvad man vil, og 
man skal hele tiden være bedre end de andre til alt.

Victor ,1. g’er



Stadigt større krav fra institutioner til 
unge om at kunne agere selvstændigt, 
aktivt, deltagende og initiativrigt ift. 
egen situation
Politisk fokus på afklaring, målretning, 
hurtigt valg og mindre frafald –
målrettethed er i stigende grad en 
norm blandt de unge

SUCCES ELLER FIASKO I UDDANNELSE 
– OG ANDRE LIVSARENAER –
OPLEVES I STIGENDE GRAD SOM M IT ANSVAR

Men ikke alle unge kan 
præstere et godt ungdomsliv
Jeg føler ikke jeg udvikler mig, 
mit liv står stille.

Camilla 16 år



Alle unge kan rammes på deres trivsel, hvis de alene ses som 
transitionsobjekter i et fremtidsperspektiv og ikke som 
værende subjekter, der gerne vil fungere her og nu

Unges oplevelser af eksklusion ser ud til at være forbundet 
med magtesløshed og følelser af selv at være ansvarlige for 
at være udgrænset og presset af forventninger om 
fremtidsplaner og parathed

Men synes også at være forbundet til et institutionelt blik på 
unge, der tendentielt reducerer og kategoriserer dem efter 
hvilke uddannelser, de kan gennemføre

9

EN RIGTIG UNG ER PÅ VEJ VIDERE



Hvis jeg ikke dyrker motion, føler jeg, at jeg skal kaste op, når jeg spiser. 
Jeg har haft det et halvt års tid. Jeg skal nok selv få det ordnet, men lige nu 
har jeg ikke overskud. Så jeg må bare gå ud og knække mig, når jeg har spist. Jeg 
stopper med det, men først når jeg har mere tid til at dyrke motion. Og når jeg er et 
sted, hvor der ligesom mere er en lige linje... Jeg har sagt til min mor: Mor, det 
her det bliver jeg bare nødt til at gøre. Det går over når det går over. Det gør hende 
selvfølgelig ked af  det, men så siger jeg: Du må bare ikke stoppe mig nu. Nej, men det 
ville hun så heller ikke gøre: ”Jeg stoler på at du får det ordnet når du føler du kan”, 
siger hun Og det gør jeg også. Jeg kan stoppe når jeg vil, ikke. Så jeg ser det egentlig 
ikke som noget slemt.

Maja 17 år

10

OG ER I KONTROL
OPKAST SOM (MIDLERTIDIG) COPING-STRATEGI



KROPPEN SOM ARENA FOR PRÆSTATION 
– OG MISTRIVSEL

Hvad er en ‘normal’/’rigtig’/forkert krop?
• En svær balanceakt for unge
• Enormt fokus på udseende 
• Mistrivsel i form af  forsøg på kropskontrol
• Men også fedme og usund livsstil
• Kroppen som projekt: Utilfredshedens logik



KROPPEN SOM PRÆSTATIONSARENA
- UTILFREDSHEDENS LOGIK

Man kigger hele tiden på sin krop, ikke? 
Og er meget kritisk: Hvad mangler der 
– så man kan bygge sin krop op som 
man gerne vil have den. 

Marius 17 år

At problematisere og at 
optimere sig selv på en gang

Jeg må indrømme, at dét at skulle 
præstere til træning hver gang, kan 
være rigtig hårdt for psyken. Det 
føles uendeligt tungt til hver evig 
eneste træning, og jeg føler ikke, at 
jeg udvikler mig overhovedet.

Mille 17 år



Det er skamfuldt i dag ikke at kunne realisere sit 
potentiale. Ikke at kunne forme sig selv på en måde, 
der vækker andres anerkendelse

Ivar Frønes 



AT VÆRE PÅ OG MED PÅ DET HELE –
ER NOGLE GANGE EN PÅTAGET FACADE 
FOR IKKE AT VISE SÅRBARHED 

14

Jeg har bygget sådan en facade op som gør, at jeg skal på en måde 
tilfredsstille vennerne og vise den der PÅ-side hele tiden, så ja (…) 
og også være med sådan med alt hvad der sker rundt omkring 
vennerne. Så leve sådan et dobbeltliv på en måde, så jeg kan være 
virkelig træt indvendig, men udadvendt så kan jeg meget sådan være 
frisk og ja, være den de andre gerne vil være. 

Kasper, 18 år



Unge (i mistrivsel) forestiller sig ofte 
at andre unge er perfekte og lever et perfekt ungdomsliv

De har slet ikke de problemer. Og når man ikke selv har problemer, så 
er man ikke interesseret i at høre om andres. Det er svært at stå i en 
situation, hvor alle andre bare er så anderledes og så perfekte.

16-årige Sanne om pigerne i hendes klasse



FORESTILLINGEN OM DET PERFEKTE LIV 
KAN AFFØDE SKAM OG SELVSANKTIONER

I: Du siger, at du ikke havde det så godt med at være sammen med andre 
mennesker i den periode.  Hvorfor var det sådan? Følte du, at du skulle være 
glad?

N: Jeg kunne ikke helt – eller det kan jeg stadig ikke på nogen måde. Jeg kan ikke 
se, der er nogen mening i at være sammen med folk, hvis man ikke synes, man 
har noget godt at komme med.

Nana, 21 år



Der er potentiale i at nutidens unge 
oplever ansvar for eget liv, trivsel og udvikling, 

men der er også behov for 
at udvikle sociale og kollektive 

støttestrukturer, 
så unge ikke oplever de står helt alene 

med ansvaret 
– og det alene er deres egen skyld, 

hvis de mistrives



Skab muligheder for gode relationer til voksne
› Der har blik for både uddannelses- og ungdomslivet

– og dets krav, udfordringer og problematikker
› Der har blik for at det sociale samvær og liv

er velfungerende
› Der har interesse for den enkeltes liv og udfordringer

– og tør interagerer når de fx oplever tegn på mistrivsel 

› Der er påpasselige med alene at placere problemet og løsningen inden 
i den unges hoved – det kan lige såvel handle om alt det udenom



• Skab dialog med og blandt unge om ungdomslivets krav og udfordringer, 
og særligt krav om at være og fremstå som en succes og hvordan unge selv medvirker 
til at skabe krav til sig selv og hinanden – men også hvordan unge kan modgå disse og 
hjælpe hinanden

• Fokus på den sociale integration og kvaliteten af unges relationer,
fx opmærksom på unge, der aldrig er med i de sociale sammenhænge, der er i og 
udenfor en gruppe

• Følelsen af tilhør og nære relationer gør unge (bedre) i stand til at tackle 
mistrivsel

Det handler også om at udruste unge til at kunne hjælpe og 
støtte hinanden, fx hvis der er problemer og mistrivsel på spil

Pejlemærker for en kollektiv dialog
om, med og blandt med unge



Du skal kunne alt i dag, og det er jo umuligt. Folk får stress, 
depression og angst, fordi de skal leve op til de her syge krav, 
som samfundet - og som vi selv - stiller op. Det er helt fucked. 
Jeg gad godt, der var flere, der ville sige, at man ikke 
behøver være perfekt og god til alt. Det, der gør dig 
smuk, er de små fejl. Der er jo ikke nogen, der gider en 
overpoleret perfekt type.

MØ
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