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Tendenser i ungdomslivet  
 

Polarisering: Fra unge der i en stadig yngre alder gør 

karriere til unge der er hægtet helt af meget tidligt 

Tendenser: 

• Forventningseksplosion blandt de unge – det 

perfekte er blevet normen og sårbarheden øges 

• Øget forældreopbakning blandt flertallet af de unge  

- vanskeligt for udsatte unge 

• Kravene i uddannelserne og på arbejdsmarkedet er 

stadig større og snævre – diskursivt skifte fra 

‘uddannelse til alle’ til ‘uddannelse efter behov’ 

 

 

 

Noemi Katznelson, nka@learning.aau.dk 



Unge på kanten 

Fortællinger om sindslidelser, depressioner, hashpsykoser, 

ensomhed, misbrug, vold, omsorgssvigt, tab, sorg, 

mobning, hjemløshed, kriminalitet og diagnoser  

 

Og om arbejdsløshed, fattigdom, social armod, mangel på 

psykiatriske tilbud, psykologhjælp osv.  
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Hverdagsliv og ungdomskultur 

Så blev jeg bare helt sygemeldt og så satte jeg 

mig til at spille computer og spillede det 24/7, 

lavede ikke noget, stod op om morgenen, tog 

min dyne, satte mig i sofaen, tændte min 

computer, gik i seng, når jeg slog hovedet ned i 

keyboardet for så var jeg faldet i søvn. De 

eneste tidspunkter jeg ikke spillede, var hvis jeg 

skulle på toilettet, i bad, når min 

hjemmevejleder eller jeg skulle ned og købe 

mad, fordi jeg ikke havde mere.  

Anne, 27 år, dagbehandlingstilbud. 

Flydende 
hverdage 
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Søgen efter ‘normalitet’ 

Jeg havde skåret i mig selv og var 

indlagt i næsten 2 måneder og blev 

skrevet ud lidt før jul, fordi at der 

havde jeg det bedre og havde fået at 

vide at jeg var blevet fejldiagnosticeret 

til at starte med.  

Jeg brugte weekender på psykiatrisk 

skadestue mellem min første og anden 

indlæggelse, men efter min anden 

indlæggelse begyndte jeg så på 

jobcenteret og skulle sidde i et eller 

andet lokale og lære at skrive et CV. 

Anne, dagbehandlingstilbud. 

 

 

• De unge på kantens 

forestillinger om uddannelse 

og arbejde kobler sig til 

‘normalitet’ 

• Handlerum og 

forudsætninger for realisering 

er udfordret 
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Den rejsende i et fremmed land –  
mod en forkert destination? 

Hvad vil du gerne blive bedre til ?  

Det ved jeg ikke. Bedre til at gå i skole. Jeg skal vænne mig til 

det. Det er ikke mig, jeg vil hellere arbejde. Vil gerne være 

maskinarbejder, men jeg måtte stoppe for at prøve noget nyt. Jeg 

er ikke vant til at gå i skole, har ikke gået i 6 år 

 

Pointer:  

• Har arbejdskompetencer 

• Ufaglærte bliver til restgruppe  
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Den vagabonderende 

Jeg har i det mindste en far, som ikke var misbruger. Og det holdte 

mig oppe indtil han døde. Min mor lagde aldrig mærke til, hvornår jeg 

kom hjem. Jeg begyndte at skære i mig selv og drak rigtig rigtig meget, 

men hun lagde ikke mærke til noget. Først da jeg fik min dom i 

retten, der åbnede hun sine øjne. Der var der gået tre år. Nu klarer jeg 

mig selv. Bor hos venner og sådan. Skal bare have dagene til at gå.  

 

Pointer:  

• Overlevelse fra dag til dag 

• Diagnoser, misbrug 

• Ingen uddannelsesorientering – klarer sig selv  
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Den drømmerejsende, der ender  
med en hjemsendelse 

Jeg har gået i 1. g på et gymnasium, men droppede ud og startede 

i stedet på HF, men droppede så ud igen. Den kørte inden i 

hovedet hele tiden. Alt det jeg skulle. Jeg faldt først i seng ved 3-

4 tiden, og så skulle jeg op klokken 6. Bare rundt i ring. Og det 

kan jeg ikke. 

 

Pointer:  

• Faglige kompetencer, psykisk sårbarhed 

• Forventningsekplosion  

• Nye marginaliseringsformer, middelklassen rammes 
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Ny udsathed? 

• Mellem 25 og 30 % af alle unge 

kontanthjælpsmodtagere har forældre, som har en 

videregående uddannelse  

• Halvdelen af de unge, der befinder sig i en socialt 

marginaliseret situation har ikke en social baggrund 

præget af de risikofaktorer, vi bruger til at definere 

social marginalisering  

• Ca . 2/3 af de unge i en socialt marginaliseret 

position, kommer fra familier, hvor forældrene 

overvejende har været i beskæftigelse  

(Lars Benjaminsen m.fl. 2015) 
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At skulle få unge der ofte er de-motiverede for 

uddannelse til at blive motiveret for uddannelse  

Fravær som udfordring 

 

*  

 

Motivation som fokus 

De unges motivation skal ses som et samspil mellem de unge og 

de sammenhænge de indgår i og ikke som en forudsætning for 

deres deltagelse 
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Skole og uddannelse er 
 afgørende, men hvordan? 
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Motivationspaletten 

Motivations-
paletten 

Vidensmotivation 
udforske, producere 

sammenhænge, 
kreativitet, fantasi  

Udfordring: 
Kedsomhed, mangel på 

forbindelser 

Relationsmotivation 
anerkendelse,  
fællesskaber 

Udfordring: Skoletræthed 

Mestringsmotivation 
mestring, progression, 

feed back 
Udfordring: 

Opgivenhed, mangel på 
selvtillid Præstationsmotivation 

Karakterer,,  
selvdisciplinering  

konkurrence 
Udfordring: 

Skoleudmattelse 

Involveringsmotivation 
Åbne læreprocesser, 

eksperiementer, 
kreativitet 

Udfordring: Manglende 
eller snæver 

læringsforståelse 



Tendenser ift udsatte elever i lyset af 
motivationsorienteringerne? 

• Blandt udsatte unge er særligt 

mestringsmotivationen klemt 

• Øget præstationsmotivation skaber flere 

demotiverede – ‘fear of failure’ 

• Vigende erfaring med involveringsmotivation 

– fører til snævert og strategisk 

læringsforståelse 
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Generelle pointer 

• Den generelle samfundsudvikling byder på 

såvel muligheder som udfordringer for unge i 

dag 

• Nye marginaliseringsformer – vi 

forskningsmæssigt ikke har greb om endnu 

• Psykiske lidelser og sårbarhed i vækst 

• Udsathed kan ikke nødvendigvis ses 
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