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I dokumentet finder du en række tekster, der på forskellige måder omhandler emnerne ensomhed og social 

mistrivsel. 

 

Med udgangspunkt i en eller flere af teksterne skal du svare på følgende spørgsmål: 

 

 Hvad siger teksten/teksterne om ensomhed og social mistrivsel? Kan du genkende nogle af 

tankerne eller følelserne? I dig selv? I nogen, du kender?  

 

 Er der noget fra dobbeltlektionen om ensomhed og social mistrivsel (lektion 2 i Netwerk), du kommer 

til at tænke på, når du læser artiklerne?  

 

 Til sidst skal du fremhæve positive eller negative eksempler på, hvordan du har oplevet kulturen og 

fællesskabet i din klasse. 

 

Formen er som et essay og må fylde max. 2400 anslag (med mellemrum), svarende til ca. en A4-side. 

 

 Uddrag af artiklen ”20 år og alene i livet”, af Morten Mikkelsen, Kristeligt Dagblad, d. 19. oktober 

2010. 

 Uddrag af artiklen: ”Indadvendte børn bliver overset i en ’X-Factor’-tid” af Mona Samir Sørensen, 

Politiken, d. 31. maj 2012. 

 Debatindlæg: ”I må acceptere os indadvendte piger” af gymnasieelev Ingegerd Sjøstrøm, Politiken, 

d. 6. juni 2012. 

 Uddrag af artiklen: ”Kampen for at være den, man er”, af Tim, fra bogen: ”Der er bare ikke rigtig 

nogen… – en antologi om unge og ensomhed” (2007) af Annette Wiborg (red.). Ventilen 
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Stadig flere unge føler, at de ikke kan leve op til tidens krav om at være udadvendte og have mange 

venner. Jo mere tidsånden hylder mennesker med store sociale netværk, desto større et problem og 

tabu bliver det at være ensom 

 

20-årige Jonathan Højring sidder alene i stolen og mindes de to og et halvt år, han har haft som 

gymnasieelev på to forskellige gymnasier. Uden at få en eksamen og uden rigtig at have haft kontakt med 

nogen undervejs. 

"Jeg følte ikke, jeg havde noget til fælles med dem, jeg gik i gymnasiet med. Vi snakkede måske lidt 

sammen på vej hen til cafeteriet, men jeg sås ikke med nogen i fritiden. Jeg tog ikke nogen initiativer. Jeg 

havde ikke lyst," fortæller han. 

Han har været elev et år på Det Fri Gymnasium og senere halvandet år på Gladsaxe Gymnasium. Han har 

også haft job i et supermarked og været på interrail. Lige nu arbejder han med jobtilskud som 

pædagogmedhjælper i en børnehave og bor hjemme hos sin mor i Gentofte. Og han kommer jævnligt i 

Ventilen – et værested for unge, der føler sig ensomme. 

 

"Det gik jo ikke så godt i gymnasiet. Så snakkede jeg med en vejleder, som fortalte mig, at problemet nok 

var, at min omgangskreds var meget lille. Hun foreslog, at jeg tog herhen for at få et større netværk," 

forklarer Jonathan Højring. 

Han betoner, at han aldrig har været rigtig ensom, for han har aldrig følt stort behov for en kæmpe 

vennekreds. Meget af tiden er det helt fint at sidde ved computeren eller med næsen i en fantasy-bog eller et 

manga-tegneseriehæfte.  

Men når han fik at vide, at seks procent af de danske gymnasieelever tit eller altid føler sig ensomme, 

erkendte han, at han hørte til denne gruppe, da han gik i gymnasiet og i en periode kun havde én ven, han 

kunne tale alvorligt med, en omtrent jævnaldrende dreng, der boede i nærheden, og som han luftede hund 

sammen med. 

 

"Da jeg begyndte på Gladsaxe Gymnasium, gik jeg glip af intro-ugen. Det var ret katastrofalt, for jeg er ikke 

god til at tage kontakt, og da jeg kom ind, havde jeg den oplevelse, at alle kendte alle undtagen mig," siger 

han og tilføjer: 

 

"Problemet var, at de allesammen var så almindelige. Ingen var specielle. Ingen faldt lidt uden for. Jeg vil 

ikke sige, at jeg selv er meget speciel, men jeg er heller ikke helt normal." 

 

Der findes ikke forskning, som helt præcist kan dokumentere, at flere unge end nogensinde føler sig 

ensomme. Men det er vurderingen hos såvel eksperter som de frivillige organisationer, der arbejder med at 

hjælpe ensomme.  

 

Den første store undersøgelse af ensomhed blandt elever på de gymnasiale uddannelser blev offentliggjort 

sidste år og viste, at ensomhed er meget udbredt, og at det kan ramme alle uanset familiebaggrund, og 

uanset om de bor i en stor eller lille by. Hver femte elev overvejer at droppe uddannelsen, og en meget stor 

del af disse elever føler sig ensomme. 
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"Følgevirkningen af at være trist og ked af det er, at man ser meget pessimistisk på sine egne evner til at få 

det sociale til at fungere uden for klassefællesskabet," siger psykolog og ensomhedsforsker Mathias 

Lasgaard, Syddansk Universitet. 

 

Han står bag den danske gymnasieundersøgelse og har siden udvidet den med studier i sammenhængen 

mellem ensomhed, depression og selvmord i samarbejde med den belgiske professor og ensomhedsforsker 

Luc Goossens. Forskningen peger på, at ensomhed er et problem, som kan koste mange unge brudte 

uddannelsesforløb. 

 

Ifølge Rillo Rud, Ventilens sekretariatschef, skal ensomhed ikke opfattes sådan, at man er totalt alene. Men 

man er mere alene, end godt er. Og det karakteristiske er, at man dels bebrejder sig selv en hel masse, dels 

nødigt vil stå frem og sige, at man er ensom, for så er man for alvor dømt ude. 

 

"For os er den store udfordring at få de unge til at forstå, at ensomheden på den ene side ikke er deres egen 

skyld, men at de på den anden side selv er de eneste, som kan gøre noget ved den. Og får man de unge til 

at indse, at de ikke er de eneste i verden, der har svært ved at få venner, er man allerede langt. Så vokser 

de en halv meter," siger hun. 

 

Af Morten Mikkelsen 19. oktober 2010, Kristeligt Dagblad 

 

 

 

I dagens Danmark er der meget lidt plads til stille og indadvendte børn.  

 

’X Factor’. MGP. ’Paradise Hotel’. ’Robinson Ekspeditionen’. ’Big Brother’. ’Voice’. ’Stjerne for en aften’. 

’Popstars’.  

 

Tidsånden flyder over med realityshow og konkurrencer, der belønner dem, som råber højest, svarer hurtigst 

og er bedst til at iscenesætte sig selv. Det gør det sværere end nogensinde at være klassens stille pige eller 

dreng, vurderer familieterapeut og forfatter Pia Beck Rydahl, som har speciale i teenagere.  

 

»Før i tiden kunne de indadvendte børn og unge nemmere være i deres eget indadvendte univers og fik fred 

til at nørde i deres egen verden«, siger Pia Beck Rydahl.  

Hun er i daglig kontakt med børn og unge, som har store problemer i skolen og er socialt alene, fordi de er 

indadvendte og ikke råber højt.  

 

»Det er de udadvendte, som sætter dagsordenen: Man skal være på, man skal være sjov og underholdende, 

når man fremlægger i skolen, og man skal være hurtig. Men de indadvendte børn er ikke sådan«, siger Pia 

Beck Rydahl, som driver coaching- og kursusvirksomheden Hverdagens Helte. 

 

Intelligente børn 

Hun har skrevet en del bøger om teenagespørgsmål, blandt andet ’Teenpower’ fra Politikens Forlag, og 

afholder ’teenpower’-kurser og foredrag for unge over hele landet. Indadvendte børn fejler ikke spor, 
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understreger hun. De er bare langsommere og tænker længere over tingene.  

»I virkeligheden er de ofte meget intelligente, men de kommer sjældent i spil, fordi det går langsommere for 

dem«, siger Pia Beck Rydahl.  

Psykolog og familieforsker Per Schultz Jørgensen har samme vurdering.  

 

»Vi lever i en tid, hvor børn er meget udadvendte, og der stilles også hele tiden krav om, at de skal være det. 

Så de børn, som er lidt mere tænksomme og skal have lidt mere tid, bliver let nogle, som falder uden for den 

dominerende trend«, siger Per Schultz Jørgensen. 

 

Han frygter, at de stille børn og unge bliver de store tabere.  

 

»De råber ikke op i klassen og blandt kammeraterne, og de gør ikke meget ud af sig selv. De er ikke dem, 

der bliver valgt først, og derfor er de tit udenfor. Jeg tror, at de børn nemt kan blive tabere, fordi de bliver 

klemt i tidens store fremaddrivende trend, der handler om at blive set«, siger Per Schultz Jørgensen. 

 

Indadvendthed behøver dog ikke altid være et problem. Det mener Maria Bergmann, som er formand for den 

frivillige organisation Ventilen, der driver mødesteder for stille og ensomme unge mellem 15 og 25 år i 

Danmark. 

 

»Det er rigtig vigtigt, at man ikke kalder det et problem at være indadvendt«, siger Maria Bergmann.  

»De indadvendte børn er ofte mere tænksomme og klarer sig godt i skolen. Dem er der også nogle, der 

gerne vil være venner med. De sociale fællesskaber og redskaber kan du sagtens lære, hvis du er 

indadvendt, for der er også fællesskaber blandt de stille børn«, uddyber Maria Bergmann.  

Hun er enig i, at klassens stille elev dog har en større risiko for at blive holdt uden for fællesskabet. Især i 

ungdomslivet. 

 

»Hvis ikke man finder sin ståplads i gruppen, bliver det rigtig svært at gennemføre en ungdomsuddannelse, 

for faglighed og socialt fællesskab går hånd i hånd«, siger Maria Bergmann.  

 

Af Mona Samir Sørensen 31. maj 2012, Politiken 

 

 

 

Jeg ønsker ikke, at man skal have medlidenhed med os indadvendte. 

 

Artiklen ’Indadvendte børn bliver overset i en ’X Factor’-tid’ i Politiken 3.6. fanger min interesse. 

For hov, den handler om mennesker, som har det præcis som jeg. Jeg hører nemlig helt klart til de stille 

piger. 

 

Hvis jeg tænker tilbage, har jeg egentlig aldrig kunnet lide at stå i centrum. Derimod har jeg godt kunnet lide 

at lytte til andre, og på den måde har jeg i den grad levet op til ordsproget ’at tale er sølv, men at tie er guld’.  

 

I kan tro, jeg altid har forbandet mig selv for at være, som jeg er. Hvorfor er det ikke mig, der er udadvendt 
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og bare kan snakke med alle om alt og ingenting?  

 

Det er svært så ofte at få at vide, at ens væremåde er problematisk, og at man bliver nødt til at ændre den 

for at opnå noget. 

Jeg kan skrive under på, at det virkelig er en utrolig svær situation at være i at skulle ændre sit jeg. For jeg 

har prøvet at ændre mig selv, men jeg ender altid, hvor jeg startede – ved mig selv. 

Måske kan man sammenligne det med, at man beder den udadvendte om at tie stille. Det er svært! 

Når jeg i ovennævnte artikel kan læse, at de stille børn er i fare for at blive fremtidens tabere, får jeg det 

dårligt. 

Åbenbart tilhører jeg en marginalgruppe i samfundet, som ses som ikke værende til stede i en verden, hvor 

det gælder om at blive set 24 timer i døgnet. 

Men jeg kan ikke klare at være på hele tiden. Jeg har brug for til tider at være alene og stille. Det siger jeg 

med fare for at blive stemplet som en enspænder, der boykotter fællesskabet og ikke dur til teamarbejde. 

Problemet her er muligvis, at vi stille ikke ses så tydeligt i et fællesskab, da vi gerne holder os i baggrunden, 

men tag ikke fejl: Vi er der!  

 

Jeg ønsker ikke, at man skal have medlidenhed med os indadvendte, som om indadvendthed var en 

livstruende sygdom. 

Nej, jeg ønsker, at man begynder at acceptere os indadvendte, som vi er! For vi er da lige så normale som 

udadvendte. Men hvad er egentlig normalt i denne verden? 

 

Af Ingegerd Sjøstrøm, gymnasieelev, 6. juni 2012, Politiken 

 

 

 

Jeg hedder Tim. Jeg kunne være hvem som helst, og der er mange som mig. Måske har du en i din 

vennekreds.  

 

Mine første barndomsår var gode. Dem kan jeg godt se tilbage på med glæde. Men da jeg kom i skole, 

begyndte mobningen, isolationen, vreden og løgnen. Jeg levede ti år af mit liv med stort set ingen social 

kontakt. Jeg gik i skole og havde en familie, og mine forældre er begge uddannede og bor stadig sammen. 

Men jeg havde ingen venner gennem min tid i folkeskolen. Som otte-årig forsøgte jeg for første gang at tage 

konsekvensen og tage mit eget liv, og det blev til mange flere forsøg indtil op i min teenagealder. 

 

I cirka ti år var begrebet ven mig aldeles ukendt, og da det omsider ændrede sig, tog det mange år, før 

symptomerne var dulmede tilstrækkeligt til, at jeg førte et bare nogenlunde normalt liv, og jeg havde en 

vennekreds, stor nok til at jeg ikke frygter at skulle leve uden venner længere.  

 

For noget ændrede sig og jeg fik venner og et liv. Et liv, som jeg skatter, og som jeg takker for hver dag. Jeg 

er stadig påvirket af det. Fortiden kommer nok aldrig til at slippe mig helt, og måske skal den heller ikke. Hvis 

der er noget, der ikke er påvirket af min fortid, ved jeg det ikke. Den er en del af mig. Den følger mig. Den 

gør, jeg er den, jeg er i dag. Den er mig. 
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Hvad er en ven? 

For hvad er en ven? Jeg husker min mor – der aldrig har kendt særlig mange mennesker - en gang fortalte 

mig, at hun havde fem gode venner, svarende til medlemmerne i min familie. Men den slags har ikke noget 

med venner at gøre. Det er familie, og en familie kan fungere godt eller dårligt, uden at det ændrer på, at der 

er forskel på venner og familie. . 

 

En ven er en, man kan snakke med. En man mødes med og har et fællesskab med. En tilfældig, du snakker 

med i bussen, er ikke din ven. Ej heller er dine kollegaer, blot fordi du ser dem ofte.  

Jeg havde klassekammerater, som jeg ikke kunne komme overens med. I stedet snakkede jeg med hvem 

som helst i bussen og toget. Det var pinligt og ydmygende.. Tænk på, hvordan det ville være, hvis det 

tætteste du kom på en ”ven”, var at du snakkede med en eller anden pendler i bussen hver morgen?  Det 

var min hverdag, og det var den eneste sociale kontakt, jeg kunne få.  

 

En gang var det en fra min klasse. Vi skulle det samme vej et stykke. Det var ikke dyb snak. Fester og alt det 

fis. Og det var mest mig, der snakkede. Han svarede kun, når han var nødt til det, og næste dag var jeg som 

altid ikke en del af hans vennekreds. 

 

Men udover det var det hvem som helst, jeg snakkede med. Voksne, unge, blæste halvhjerner. Det var alt 

sammen et fedt. Det gav mig dog den fordel, at jeg ikke føler mig så uvant i fremmede kulturer med særlige 

mennesker. Jeg er mere hjemme blandt dem, end jeg er blandt mine egne, som i årevis ikke ville kendes 

ved mig.  

 

Først da jeg var omkring de 20, havde jeg en tilstrækkelig stor vennekreds til, at jeg ikke følte mig ensom. 

Dvs. et liv, hvor jeg mødte folk. Talte med folk. Havde mennesker, der ringede til mig, og som jeg ringede til. 

Dagene var ikke længere en endeløs kamp for at få tiden til at gå. Det var ikke en kamp at finde en fest hver 

weekend. Nu begyndte det at arrangere sig selv. Jeg blev inviteret og skulle ikke altid være den, der tog 

initiativ med risiko for afvisning.    

[…] 

 

Lang vej endnu 

Men der var lang vej endnu! Jeg ved godt de fleste har en forestilling om, at blot man agerer naturligt, leder 

det hele til accept, men det noget fis. Jeg synes disse halvhjerner skulle hoppe i en mose og lade være med 

at tage bad en uge, og se hvor accepterede, de bliver!  

Det er ikke det, folk i min situation gør, men princippet er det samme. Når afvigelsen bliver tilstrækkeligt stor, 

holder accepten op, og isolationen starter, og man stikker blår i øjnene på sig selv, når man siger, at 

tolerancen er stor mellem mennesker.  

 

De barrierer, jeg skal trænge igennem for at nå accept, er store. Mange diskvalificerer mig før de hilser på 

mig. Jeg ved ikke hvorfor. Det sker bare. Jeg har prøvet at konfrontere dem med det, men det fører sjældent 

til noget brugbart. I stedet skal jeg være på forkant med det. Vide, hvad der er ”rigtigt”, og hvad der er 

”forkert”. Det går bedre nu end nogensinde før, men de regler er ikke logiske, og jeg jokker ofte i dem. Jeg er 

ikke ene. Kender mange, der også kvajer sig. 

 

Af Tim, fra: ”Der er bare ikke rigtig nogen… – en antologi om unge og ensomhed” (2007) af Annette Wiborg 

(red.). Ventilen. 


