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Formålet med
den håndbog,
som du sidder
med i hånden nu
Trivsel blandt unge og studerende er ét af tidens store offentlige samtaleemner.
De problemer med ensomhed, studiepres og samfundets krav, som
længe har været voksende blandt unge, blev ekstremt tydelige med
corona-pandemien og den følgende krise med lukkede skoler og uddannelsessteder.
Undersøgelse efter undersøgelse dokumenterer i dag problemerne med
unges mistrivsel. Den mest omfattende undersøgelse blandt unge selv,
som vi i Ungetrivselsrådet gennemførte i foråret 2022, viser rystende
resultater. I alt 1.870 unge og studerende mellem 15-30 år over hele landet deltog i undersøgelsen. Vi opsummerer resultaterne i det følgende.
Den 8. juni 2022 mødtes knap 100 unge på tværs af landet og uddannelser i København for at drøfte, hvad de anser som værende svaret
på de trivselsudfordringer, som deres generation står overfor. Målet for
konferencen og denne håndbog er derfor at give unge en stemme, så de
kan komme med konkrete løsninger, som de kan se sig selv i.
Den publikation, du sidder med i hånden, eller læser på skærmen,
præsenterer disse bud på løsninger. Det er ikke gennemregnede finanslov-udspil eller empiriske forsker-analyser. Men det er kvintessensen af
engagerede diskussioner mellem mange unge mennesker på tværs af
uddannelse, landsdele og alder. Kort sagt: Unge menneskers bedste bud
på vejen frem. Vi håber, du tager godt imod rådene.
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Hvorfor denne
håndbog netop nu?
Den 8. juni 2022 lancerede Ungetrivselsrådet en ungetrivselsundersøgelse, der belyser unges oplevelse af stress og pres i deres hverdag.
Undersøgelsen viser blandt andet, at
• 73 pct. er enige i, at de kun føler sig gode nok, når de har succes på
næsten alle områder af deres liv
• 47 pct. føler i meget høj eller i høj grad, at deres uddannelse presser
eller stresser dem til daglig
• 54 pct. af det unge oplever at de i løbet af det sidste halve år har følt
sig stresset hele tiden eller det meste af tiden

Figur 1: Har du på grund af stress
besøgt læge eller været sygemeldt
fra din uddannelse?
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På baggrund af undersøgelsens resulta72%
ter, der viser problemets alvor, var næste
skridt at samle repræsentanter for unge og
deres organisationer til en konference i DGI-Byen
i København. Målet var at udkrystallisere det allervigtigste: De unges
egne bud på løsninger, som er blevet samlet i denne håndbog.

Hvis vi skal komme denne foruroligende
udvikling til livs, er vi nødt til at tage til
handling nu. Du kan læse hele undersøgelsen
via denne QR kode eller på
https://www.dsfnet.dk/ungetrivselsrådet/
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Jeg føler mig stresset på mit job,
på studiet, og når jeg prøver at
slappe af, fordi jeg hele tiden
tænker på, at jeg burde være i gang med
noget andet og mere effektivt. Jeg føler, at
jeg har en dag for lidt i ugen, og at jeg hele
tiden er bagud
– deltager i Ungetrivselsrådets undersøgelse
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Hvem står bag
Ungetrivselsrådet?
Formålet med netværket Ungetrivselsrådet er at øge trivslen og modarbejde mistrivsel blandt unge i og omkring uddannelsessystemet. Vi
arbejder for at skabe synlighed, politisk handling samt at få, dele og
udbrede viden om unges trivsel i og omkring uddannelse.
Netværket består af:
• Det Sociale Netværk / Headspace Danmark
• Ventilen
• Børns Vilkår
• Danske Handicaporganisationer
• Erhvervsskolernes Elevorganisation
• Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
• Sygeplejestuderendes Landssammenslutning
• Lærerstuderendes Landskreds
• Organisation for ProfessionshøjskoleStuderende
• Danske Studerendes Fællesråd
• Sammenslutningen Af Unge Med Handicap
• Pædagogstuderendes Landssammenslutning
• Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
• SIND Ungdom
• Psykiatrifonden
• Dansk Ungdoms Fællesråd
• Studenterhuset ved Københavns Universitet
• SocialSpace
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Jeg føler, at jeg burde bruge mere tid på
studie, men jeg ser aldrig mine venner.
Det er aldrig ’nok’, der kan altid bruges
mere tid på studiet. Det stresser jeg mig selv over, når
jeg er ude med venner. Jeg kan ikke koncentrere mig
med mine venner, eller studie, da jeg hele tiden føler
mig utilstrækkelig begge steder. Det kan stresse mig
– deltager i Ungetrivselsrådets undersøgelse
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Unges bud på
bedre trivsel
Formålet med Ungetrivselsrådets konference 8. juni, 2022 var at facilitere en dialog om unges egne løsningsforslag til de store udfordringer,
som de oplever med dårlig trivsel. Unge skulle have ordet og komme
med deres løsninger på baggrund af deres hverdag og oplevelser.
Følgende løsningsforslag er derfor unges svar på det, som en studerende på konferencen beskriver som ”generationer der ikke føler at de kan
mestre livet”.
Løsningsforslagene blev udarbejdet i grupper, der var sammensat ud fra
et princip om heterogenitet i bl.a. uddannelse og bopæl, således at de
færdige løsningsforslag ville afspejle de unges forskellige virkelighed.
Med følgende løsningsforslag appellerer vi til handling - blandt kommuner, regioner og politikere; til inspiration til alle de eksperter, som beskæftiger sig med unges trivsel, samt ikke mindst en kraftig appel til alle
uddannelsesinstitutioner - brug dem i det videre arbejde, I har et stort
medansvar for unges trivsel.
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[Jeg føler mig stresset] når jeg føler mig
utilstrækkelig eller faktisk bare alt andet
end helt overdrevet god. Det er som om
der er de to niveauer: Fantastisk overmenneske, eller
dybt elendig. Når jeg ikke føler mig som et fantastisk
overmenneske, føler jeg mig utilstrækkelig, både på
job, i skole, mit frivillige arbejde, mit mentale helbred
og over for mine venner og omgangskreds.
– deltager i Ungetrivselsrådets undersøgelse
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Mere fleksibilitet på
ungdomsuddannelserne

1
Løsningsforslag 1: Mere tid og mindre pres for unge i
uddannelsessystemet
Der skal skabes mere tid til fritid på ungdomsuddannelserne ved at
sørge for, at elever og studerende ikke kan få en aflevering for i samme
fag, før der er givet feedback på den gamle aflevering.
Unges begrundelse for forslaget: Ved at sprede afleveringer mere ud,
vil man automatisk skabe mere fritid, da afleveringer ikke vil kunne
klumpe sig sammen indenfor det enkelte fag eller på tværs af fag. Dette
vil skabe mere overskud og tid for den enkelte. Ordentlig feedback og
afleveringer, med tid og mellemrum imellem dem, giver tid til fordybelse,
læring og planlægning. Dermed kan ens uddannelse bedre tilpasses
eventuelt arbejde, fritidsinteresser og/eller frivillighed.
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2
Løsningsforslag 2: Behov for mentorsamtaler
Der skal være obligatoriske mentorsamtaler for elever
på ungdomsuddannelserne. Det kræver, at der ansættes
fuldtids fagpersonale, som skal have minimum to obligatoriske
møder med hver elev om året. Derudover skal eleverne kunne ønske
flere møder.
Unges begrundelse for forslaget: Samtalerne skal forebygge mistrivsel
og spare penge på lang sigt, da disse kan forhindre, at unge dropper
ud eller forlænger studietiden. Samtalerne vil ydermere være med til at
opspore mistrivsel og håndtere problemet før det er for sent. Fokusset
skal være på, at uanset hvilke veje den enkelte elev går i sit studieliv, så
skal der være mulighed for at danne en faglig identitet, som man kan
være stolt af.
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Et stærkere foreningsliv

3
Løsningsforslag 3: Stærkere fællesskaber fremmer trivsel
Gennem større integrering af fritids- og foreningsliv på uddannelsesinstitutionerne, og økonomisk støtte til studerendes deltagelse i foreningsliv, vil den enkelte kunne få mere fleksibilitet i livet og styrke foreningslivet. Forslaget vil sikre større inkludering og diversitet i fritids- og
foreningslivet og sikre ikke-faglige relationer.
Unges begrundelse for forslaget: Løsningsforslaget vil give den studerende større mentalt overskud samt stærkere fællesskaber og sammenhold, gennem et præsentationsfrit frirum. Fællesskabet giver et større
sikkerhedsnet, som kan gribe en, hvis man falder og giver flere unge
demokratisk dannelse. Stærke fællesskaber og det sociale er ligeledes
med til at fastholde elever og studerende på deres uddannelser og sikre
en god trivsel her.
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4
Løsningsforslag 4: Uddannelsesinstitutioners ansvar
for unges trivsel i fritiden
Der skal sikres en intro-uge på alle uddannelser, hvor man præsenteres
for byen, lokale foreninger og mulige fritidsaktiviteter. Uddannelsesinstitutionerne skal her samarbejde med lokale foreninger og lokale organisationer. Der skal tilbydes én måned med gratis deltagelse i fritidsaktiviteter, herefter studievenlige priser og rabatter.
Unges begrundelse for forslaget: Trivsel på studiet hænger sammen
med trivslen i fritiden; forbedring ét sted vil føre til forbedring det andet
sted. Det er vigtigt, at den enkelte har tid til at være god ved sig selv, da
fysisk sundhed hænger sammen med mental sundhed. Forslaget vil sikre, at unge har mulighed for, kendskab til og adgang til fritidsaktiviteter,
hvor de kan danne netværk og skabe fællesskaber og få venner.
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Tid og plads til den enkelte

5
Løsningsforslag 5: Uddannelser med plads til den enkelte
Fleksible uddannelser skal sikres gennem en bedre mulighed for at gå
på deltid for elever og studerende på alle ungdomsuddannelser og
videregående uddannelser. Der skal være mulighed for at forlænge
uddannelsesforløbet og gå på deltid for at sikre trivsel. På denne måde
skal det sikres, at det er muligt at bruge længere tid på at færdiggøre sin
uddannelse.
Unges begrundelse for forslaget: På nuværende tidspunkt er det ikke
muligt at forsinke sin uddannelse, uden at man eks. risikere at miste sin
SU. Løsningsforslaget vil sikre bedre mulighed for, at der kan gøres plads
og tid til dannende fritidsaktiviteter og praktik under uddannelsesforløbet samt mindre stress ift. at blive hurtig færdig. Forslaget giver ydermere bedre mulighed for at lære sig selv at kende.
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6
Løsningsforslag 6: Studiehjælp lige ved hånden
Der skal afsættes flere ressourcer til studiehjælp og vejledning på uddannelsesinstitutionerne for elever og studerende. Det skal være mere
tilgængeligt at få kontakt til vejledere og skolepsykologer, herunder også
specialpædagogisk støtte (SPS). Derfor skal studiehjælpen også være
mere synlig på institutionerne således, at faguddannet hjælp er lige ved
hånden.
Unges begrundelse for forslaget: Motivationen for løsningsforslaget er
at normalisere at få hjælp i uddannelsessystemet og dermed skabe mere
fleksibilitet for den enkelte. Løsningsforslaget har til formål at gøre det
nemmere at håndtere, samt at opfange, stress og pres. Dette vil hindre
at unge falder ud af uddannelsessystemet og dermed skabe mere rummelighed i studierne.
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Vil du have mere inspiration?
Vi kommer meget gerne ud og præsenterer løsningerne for dig som
politiker, for din organisation, for
uddannelsesinstitutioner eller
afholder en workshop blandt
unge. Alle steder, hvor vi
kan medvirke til yderligere
oplysning eller inspirere til
handling, stiller vi gerne
op.
Du kan læse mere om Ungetrivselsrådet på https://
www.dsfnet.dk/ungetrivselsrådet/ og læse hele undersøgelsen via nedenstående QR
kode:

