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”Hvis man ikke kan li at 
være i skolen, så lærer 
man ikke så meget!” 
Nanna, FGU-elev



Udsathed kalder på 
MARKANT ANDERLEDES 
erfaringer

©
 Lektor, Jonna N

øttrup, U
C Syd. jlno@

ucsyd.dk

FGU-elever har behov for at møde:
• Troen på at de hører til og kan lære
• Tillid til at der også er en fremtid for dem
• Oplevelsen af at være god nok .

• Der er brug for 
- udviklende erfaringer, 
- støttede erfaringer, 
- erfaringer med at høre til, være deltagende 

og at kunne bidrage. 

• Det er erfaringer der skal gøres, for at 
modvirke sårbarheden. 
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”Jeg magter det 
bare ikke”
Mikkel, FGU elev



Udsathed og psykisk sårbarhed
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Mange er faldet ud af uddannelsessystemet  -
så vi spørger ofte os selv: 
”Der må være ´noget´ med den unge?” 

Individualisering bliver ofte svaret når vi 
møder unge og unge i vanskeligheder – særligt 
når de har svært ved at tilpasse sig og deltage. 

Situationen er kendetegnet ved afmagt!

Der er også behov for at se på: 
”Hvad er det de unge falder ud fra? ”
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”Kan man ikke li´ at være i skolen, 
så lærer man ikke så meget!”
Nanna, 17 år
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Diagnoser kan være attraktive
• som en billet til hjælp
• som frisættelse fra ansvar for sine 

vanskeligheder
• som forklaringer på, hvorfor jeg ikke 

klarer mig, eller hvorfor jeg har ´ondt i 
livet´

Vi skal møde de unges 
differentierede behov, som 
en pædagogisk udfordring 
vi kan handle på!
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Psykiatriske diagnoser
-hvad er det? 

Diagnoser og symptomer er medicinske 
fagudtryk

Diagnoser er kategoriseringer og beskrivelser af 
fremtrædelsesformer og adfærd, som kaldes 
symptomer

Misforståelse: Diagnoser som forklaringer!
Det svarer til at sige ” Han er ungkarl” 
– som en forklaring på at han ikke bliver gift! 
Dvs. man får diagnosen, fordi man har en adfærd og symptomer, der 
opfylder kriterierne for diagnosen! 
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Når diagnosen bliver 
forklaringen, holder vi op 

med at være nysgerrige på, 
hvad der er det 

meningsfulde i  den unges 
adfærd!!! (Obel & Dressler)

Symptomer kan også 
forstås som  

Trussels – eller stress-
respons

(Lucy Johnston, UK)



Depression 
- et eksempel på 
psykiatrisk diagnose
Obs. Diagnoser indeholder ingen 
årsagsforklaringer

• Depressionskriterier (moderat) i følge ICD-10
• Mindst to kernesymptomer:

• Nedtrykthed (depressivt stemningsleje)
• Nedsat lyst eller interesse
• Nedsat energi eller øget trætbarhed

• Ledsagesymptomer:
• Nedsat selvtillid eller selvfølelse
• Selvbebrejdelser eller skyldfølelse
• Tanker om død eller selvmord
• Tænke- eller koncentrationsbesvær
• Agitation eller hæmning
• Søvnforstyrrelser
• Appetit- eller vægtændring

• Lettere depression
• To kernesymptomer og mindst to 

ledsagesymptomer, ingen symptomer har alvorlig 
grad

• Patienten kan normalt fungere med nogen 
besvær socialt såvel som på arbejde
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Diagnoser kan være 
forventningsskabende

hos de voksne
Diagnoser kan være 

identitetsskabende hos 
de unge



De unge: klassisk og ny udsathed
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3 % oplever ofte 
ensomhed

2 % oplever ofte 
ensomhed

60 % oplever 
ofte ensomhed 35 % oplever 

ofte ensomhed

25 % oplever 
ofte ensomhed

ENSOMHED er en 
almen menneskelig 

tilstand, som kan 
medføre 

adfærdsforstyrrelser 
og skolefravær

DANSKERNES SUNDHED- 2022
Unge 16 -24 år: 
Mental sundhed  34,4 %/21%
Stress                      52,3 %/31%
Ensomhed (tegn)  26,3%/18,3 %



Inklusion og inkluderende læringsmiljø
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Et inkluderende læringsmiljø er 
kendetegnet ved 
• elevernes ligeværdige men 

forskellige deltagelse.
• at eleverne kan være eller blive 

en medspiller i FGU skolens 
læringsmiljø, hele dagen. 

• at alle elever tilbydes mulighed 
for at bidrage reelt og 
betydningsfuldt

• at eksklusionsprocesser 
bekæmpes

Inklusionsdagsordenen er et modsvar til eksklusion 
og segregering

- men , vi udskiller lige så meget som før 2014

Det er måske tid til et nyt perspektiv?
- UNDGÅ EKSKLUSIONS-PROCESSER!!!



Eksklusionsprocesser
i folkeskolen
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Hedegaard Hansen, Riis Jensen, Molbæk &Secher Schmidt. (2020). Samarbejdsprocesser om 
inklusion og eksklusion. Københavns Professionshøjskole. 
https://www.nubu.dk/forskning/projekter/approaching+inclusion

”Mikkel hører ikke til hos os”
”Vi har ikke kompetencer eller 
ressourcer  til at løse 
opgaven”
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De ekskluderende 
spiraler skal bekæmpes 

-med henblik på at 
skabe spiraler af 

inkluderende processer

Spiraler af eksklusion kan fortsætte…
- hvis dialogen i lærer-samarbejdet er domineret af 
den unges

• manglende deltagelse, - faglighed, -
vedholdenhed, - robusthed, - motivation, -
mestring, - sociale kompetencer…

• familiebaggrund, diagnose, sårbarhed, 
fravær, misbrug, f-sprog…

- hvis undervisningen baserer sig på 
forudsætninger, som  eleven endnu ikke har 
positive erfaringer med
Secher Schmidt, Hedegaard Hansen, 
Molbæk & Riis Jensen (2021):

Spiraler af eksklusion

Ofte møder vi de unges sårbarhed med 
skærmning. 

Men skærmning er også med til at bekræfte 
følelsen af utilstrækkelighed og udenforskab, 
at der er noget galt med mig!

Hvordan kan vi tilbyde de unge muligheder og 
roller, som de kan vokse i?



Tænk på din seneste arbejdsuge. 
Tænk på en stjernestund – en 
situation, hvor du lykkedes som 
lærer.

Det skal være en situation, der 
involverer (mindst) én ung, som du 
vil betegne som at være i en udsat 
position.

1) 2 min: Fortæl din stjernestund 
til din sidemand, som lytter 
aktivt. 

2) 2 min: Byt roller, så det er 
lytteren der fortæller sin 
stjernestund, hvor du lytter 
aktivt

3) 2 min: Hvad er de 
fremadrettede erfaringer I har 
gjort jer i disse to situationer? 
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Nannas 
stjernestund… !

• Når eleverne møder lærere der 
opfordrer til deltagelse

• Når klassekulturen er præget af 
fællesskab, rummelighed og respekt

• Når der er klare rammer for omgang 
med hinanden 

• Når alle bliver set
• Når jeg føler at de vil mig 
• Når læreren forklarer det faglige på en 

ny måde – så forstår jeg det

Generelt for unge med psykisk 
sårbarhed eller diagnoser er, at 
personen ikke kan regulere sine 
følelser. 
Det lærer man ikke individuelt – men 
kun i samspil med andre/voksne.



Kan unge-
fællesskaber 
gøre ondt?
Fire fællesskabsformer

© Lektor, Jonna Nøttrup, UC Syd. jlno@ucsyd.dk 14

Social trivsel opstår når 
fortætningen lykkes!

Social mistrivsel hænger tæt 
sammen med at mislykkes i 
fortætningen!


