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Netværket af Ungdomsråd (NAU) er en tværpolitisk 
paraplyorganisation for de danske ungdomsråd 
og ungekulturhuse, som har eksisteret siden 
1995. NAU har som formål at understøtte 
organisationens medlemmer i  at udvikle lokale 
ungdomsmiljøer og derigennem fremme de unges 
lokale samfundsengagement. Som et led i  dette 
arbejder NAU for at udvikle og styrke de enkelte 
medlemmer, udbrede ungdomsrådene og give 
dem større gennemslagskraft lokalt og nationalt 
samt generelt at inspirere og støtte unge i deres 
samfundsengagement. Derudover arbejder NAU 
med større nationale projekter, der har fokus på 
ungedemokrati og ungdomslivet generelt.
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Mulighederne for unge har aldrig været så mange, og verden 
l igger åben. Al l igevel kæmper mange unge med ensomhed, 
stress, angst, forventningspres og mindreværd. 

Ser man på tal fra Sundhedsstyrelsens rapport Danskernes 
Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofi l 2017, fremgår det, at 
især unge kvinder i alderen 16-24 er den gruppe, der oftest 
føler sig stresset. I alt oplever 40,5 % i denne gruppe et højt 
stressniveau. Det samme gør sig gældende for 23,4 % af 
mændene i samme aldersgruppe. Af rapporten fremgår det 
l igeledes, at unge er den gruppe, der oftest føler sig ensomme.

I Netværket af Ungdomsråd (NAU) er vi ikke ti lfredse med 
dette bi l lede, der tegner sig blandt unge. Derfor inviterede 
vi i samarbejde med Alternativet t i l  konferencen “Mindre 
Pres Større Glæde” på Christiansborg for at sætte fokus på 
problemet. Ti l konferencen fik i alt 75 unge fra hele landet 
mulighed for at få deres stemme hørt og selv komme med 
forslag ti l ,  hvordan man kan forbedre trivslen blandt unge. 
Konference resulterede i dette idékatalog, som både henvender 
sig ti l  pol it ikere, uddannelsesinstitutioner og ti l  de unge 
selv. Kataloget indeholder derfor de unges helt egne bud 
på, hvordan der opnås mindre pres og større glæde blandt 
Danmarks unge. 

Når vi henviser ti l  “de unge” i kataloget, refererer vi t i l  de 75 
unge, som deltog i konferencen på Christianborg lørdag d. 6. 
apri l 2019.

De unges mentale 
helbred i dag



Hvad gik ungekonferencen 
ud på?
Til konferencen zoomede vi ind på fire hovedemner:

FORVENTNINGS- OG PRÆSTATIONSPRES
Her satte NAU’s formand Stefan Christensen ord på, hvordan 
han føler det herskende samfundspres, og hvordan det konkret 
har påvirket hans l iv.  

KØNSROLLER OG SOCIALE NORMER
Her gik Twerk Queen, feminist, debattør og foredragsholder i 
samarbejde med DareGender i dybden med sociale normer og 
kønsrol ler.
 
SOCIALE MEDIER 
Her talte Mikkel Vinther, projektleder for de Digitale 
Ambassadører på Københavns Universitet  om hvordan den 
digitale verden påvirker unges trivsel , og om hvordan man sikrer 
sunde digitale normer på de sociale medier.

TRIVSEL OG TABU
Her satte  Venti len og Girltalk.dk fokus på, hvordan ensomhed og 
angst påvirker unges l iv, samt hvi lke konsekvenser det kan have 
for den enkelte.

“Først når unge tør lave fej l og være 
uperfekte, har vi skabt den trivsel 
og tryghed i uddannelsessystemet, 
der danner den bedste forudsætning 
for læring, samarbejde og iværksæt-
teri .” 

Thorsten Gejl , børne- og ungeord-
fører fra Alternativet 

“ I Netværket af Ungdomsråd tror vi 
på, at unges indflydelse og engage-
ment er uundværlig for at skabe et 
Danmark med åbenhed, fremsyn-
ethed, og plads ti l  os al le. Men unge, 
der mistrives, kan have svært ved at 
lade deres stemmer høre - og der-
for er det essentielt , at vi skaber 
et samfund, hvor unge tør tale højt. 
Tør engagere sig. Tør deltage i det 
samfund, de måske ikke er ti lfredse 
med.”

Stefan Christensen, Formand i 
Netværket af Ungdomsråd



Hvordan kan politikerne 
skabe bedre trivsel for 
unge?
FORVENTNINGS- OG PRÆSTATIONSPRES

Team Frivil l ighed
Der skal sættes fokus på, at ikke-skolerelateret arbejde også er vigtigt for 
unges dannelse og velbefindende. De unge foreslår derfor et nyt koncept 
kaldet ‘Team Frivi l l ighed’, som l igesom konceptet Team Danmark skal 
etableres på de forskel l ige ungdomsuddannelser. Team Danmark er en 
ordning, hvor el itesportsudøvere kan få lovl igt fravær el ler forlænge deres 
uddannelse, hvis de bruger meget tid på deres sport. Det samme skal være 
gældende for unge, der bruger mange timer på frivi l l igt arbejde. Ifølge de 
unge er frivi l l igt arbejde med ti l at gøre dem mere ansvarsfulde, hvi lket de 
mener er essentielt for dannelsen af den gode samfundsborger.
 
Kun relevante fag skal tælle med i gennemsnittet, når man 
søger ind på en videregående uddannelse
Studier viser, at nutidens unge føler sig pressede på flere fronter. En 
del af dette pres vi l le ifølge de unge kunne afhjælpes ved at klassif icere 
de karakterer, der skal bruges, når man søger ind på en videregående 
uddannelse. De forskel l ige ungdomsuddannelser udbyder en bred palette 
af fag, hvoraf en del af disse fag er obligatoriske, men uden relevans for 
den uddannelse, man ønsker at påbegynde senere. Derfor vi l det ifølge de 
unge være en lettelse, hvis de får mulighed for at fokusere på de fag, der 
interesserer dem og som er væsentl ige for deres senere uddannelse og job.

Kropsidealer: Synlig markering når noget er retoucheret 
Unge og deres forhold ti l  egen krop påvirkes i følge de unge af de bi l leder, 
der bruges i reklameverdenen og på sociale medier. De kropsidealer, der 
opstår på baggrund af disse ofte retoucherede bi l leder repræsenterer 
typisk ikke et sandfærdigt bi l lede af den almindelige krop. Unge kommer 
derfor hurtigt t i l  at føle sig pressede ti l  at skul le efterleve ureal istiske el ler 
helt uopnåelige kropsidealer. Derfor foreslår de unge, at det bør fremgå 
tydeligt, når bi l leder er retoucherede, således at unge såvel som andre kan 
gennemskue, at der ikke er tale om sandfærdige bi l leder. Dette mener de 
unge, at der skal lovgives om. 

TRIVSEL OG TABU

UU-vejledning ti l al le i folkeskolen
Unge folkeskoleelever står hvert år overfor valget om hvi lken ungdoms-
uddannelse, de skal søge ind på, når de har færdiggjort deres grundskole. 
I den forbindelse skal de erklæres uddannelsesparate, hvi lket størstedelen 
også bl iver. Herefter modtager de uddannelsesparate elever oftest ikke 
yderl igere vej ledning, da denne vej ledning er rettet mod de elever, som 
ikke erklæres uddannelsesparate. Dette kan føre ti l ,  at mange søger ind på 
gymnasiale uddannelser, da det kan virke som ‘det lette valg’ . Ifølge de unge 
er valget altså ofte truffet på et uoplyst grundlag. De mener derfor, at UU-
vej ledning også skal være for dem, som erklæres uddannelsesparate, og at 
det dermed skal være et åbent ti lbud ti l  al le. 

UU-vejledere skal kvalificeres ti l en mere nuanceret 
vejledning
Ifølge de unge fokuserer nutidens UU-vejledere i høj grad på karakterer 
og evne ti l  indlæring, når de skal hjælpe eleverne ti l  at vælge den rigtige 
ungdomsuddannelse. Ifølge de unge glemmer vej ledningen at tage højde for 
elevernes personlige ønsker, visioner og værdier. Som følge af dette mener 
de unge, at mange unge ender på uddannelser, som ikke passer ti l  deres 
reel le ønsker.



Stop mudderkast – start dialog! 
Polit ikere skal agere forbi l leder og ledere. Ifølge de unge er det ekstremt 
vigtigt, at landets ledere sætter et godt eksempel overfor borgerne og i 
særl ig grad over for de unge. Derfor nytter det ikke noget, at den polit iske 
debat er præget af mudderkastning og spydige kommentarer. Ved at 
ændre denne ærgerl ige tendens mener de unge, at den stigende misti l l id 
t i l  pol it ikerne og den selvforstærkende kultur, der præger debatten, kan 
ændres fremadrettet.
 
KØN OG SOCIALE NORMER

Kønsroller og seksualundervisning skal fylde mere i skolen 
Ifølge de unge skal der afsættes flere ressourcer ti l  kval if iceret og nuan- 
ceret seksualundervisning i skolen. Dette skal styrke de unges viden om 
alt fra kønsrol ler, sex, prævention, pubertet o. l ign, og det vi l ifølge de 
unge være med ti l at aftabuisere emnerne tidl igt. Det skal desuden være 
muligt at invitere folk ind udefra – f.eks. NGO’er og sexologer, som har en 
special iseret viden om forskel l ige seksuelle og kønsl ige emner. Dette vi l 
give de unge et mere nuanceret og oplyst bi l lede af den virkel ighed og det 
samfund, de lever i . 

Fokus på unge mænds trivsel 
Ifølge de unge eksisterer der et stereotypisk bi l lede af den maskuline mand 
som værende psykisk stærk, hvi lket gør, at mænd har tendens ti l  ikke så 
ofte at udtrykke deres psykiske problemer og dermed undertrykke deres 
følelser. Der skal ifølge de unge i højere grad sættes fokus på at l igesti l le 
mænd og kvinder og deres ret t i l  at udtrykke sig følelsesmæssigt. Derfor 
mener de unge, at polit ikere skal være bedre ti l  at italesætte, at unge mænd 
også kan være følelsesmæssigt, socialt og mentalt udsatte. 

Lige ret ti l barsel
Mænd og kvinder skal have l ige konkurrencevi lkår på arbejdsmarkedet. Det 
samme burde ifølge de unge også være gældende for begge køns ret t i l  at 
spi l le en central rol le i famil ien. Ifølge de unge er den l ige ret t i l  barsel en 
helt naturl ig reaktion på nutidens fokus på kønsrol ler og -normer. 



Hvordan kan uddannelses- 
institutionerne skabe 
bedre trivsel for unge?
KØN OG SOCIALE NORMER

Køn på dagsordenen  
Den bedste måde at bryde fordomme og fremme tolerance på er ved at 
brede viden og forståelse - også omkring køn og kønsidentitet. Dette kunne 
ifølge de unge eksempelvis gøres via temauger, fagdage og projekter om 
køn og sociale normer. Sæt køn på dagsordenen, så det bl iver lettere at tale 
om, lyder deres budskab. 

At gå i bad i omklædningsrummet
Det kan ske at unge, der er usikre på deres krop el ler kønsidentitet ikke går 
i bad i omklædningsrummet efter idræt, træning el ler svømning. De unge 
ønsker derfor, at uddannelsesinstitutionerne skal være tolerante og åbne 
omkring det faktum, at det måske ikke er al le, som føler sig komfortabel 
med at gå i bad i omklædningsrummet.

Skal toiletter være kønsneutrale?
De fysiske rammer i vores hverdag spi l ler en stor rol le for de normer, vi al le 
agerer efter. Det er ifølge de unge derfor en god idé at gentænke, hvordan 
man bedst ti lpasser de fysiske rammer ti l  den virkel ighed, som vi gerne vi l 
have. Eksempelvis kunne man overveje at stoppe kønsopdeling af toi letter 
el ler andre køns-ti lrettelagte rammer på uddannelsesinstitutionerne lyder 
det fra de unge. 
.

 

PRÆSTATIONS- OG FORVENTNINGSPRES

Mere fokus på feedback og mindre fokus på karakterer 
Ifølge de unge er karaktererne i det danske skolesystem en af de faktorer, 
som presser dem mest. Hvis man fjernede fokus fra tal lene på papiret og 
i stedet lagde vægt på feedback, vi l le det afhjælpe en del af det pres, der 
fylder meget i de unges hverdag. Kig fx. på Finland, hvor dette har vist sig 
at have en meget posit iv effekt.

Ung ti l ung: Inviter ungdomsorganisationer ind ti l en samtale 
Unge er eksperter i at være ung, og det skal ifølge de unge i højere grad 
udnyttes i undervisningen rundt omkring på skolerne. Dét at lære af andre 
unge gør både selve undervisningen og indholdet mere meningsfyldt, 
relevant og spændende for skoleeleverne. Desuden giver det også eleverne 
et mindre distanceret forhold ti l  det fagl ige indhold, hvis det formidles af 
andre unge, som for eksempel ungdomsråd, der bruger det faglige i praksis 
i deres ungdomsorganisationer.

Mobilfri skolegang
Mobilen og andre digitale apparater stjæler i stigende grad al le vores ledige 
øjeblikke. Lige så snart der er en pause, f indes mobilen i stigende grad 
frem. Ifølge de unge er dette et problem, da det foregår på bekostning af 
den menneskelige interaktion, der er vigtig for de unges udvikl ing. Især i 
skoletiden er det vigtigt, at de unge lærer at begå sig socialt , og derfor er 
det nødvendigt at man kan fokusere på dette. De unge foreslår derfor, at 
både undervisningen såvel som frikvartererne skal være mindre domineret 
af digitale apparater



TRIVSEL OG TABU

Safespace: En person på skolen, som du kan tale med
De unge foreslår, at al le skoler skal have ti lknyttet en kontaktperson, 
som eleverne kan snakke med om deres trivsel og om tabubelagte emner. 
Personen skal have omtrent samme funktion som en skolepsykolog, og så 
dog ikke helt . At snakke med en skolepsykolog kan nemlig være forbundet 
med et tabu, hvi lket kan afholde mange unge fra at få den hjælp, de har 
brug for. Ved at have en person som eleverne alt id kan kontakte uden 
frygt for at bl ive mødt med fordomme, kan man forebygge elevernes 
dårl ige mentale trivsel og hjælpe med at italesætte følsomme emner. 

Trivselsuge: En temauge med fokus på tabuer og elevernes 
trivsel
Som ung skoleelev kan det ifølge de unge være svært at tale om 
tabubelagte emner. De unge skal gerne hjælpes på vej. Dette kan bl .a. 
gøres gennem temauger, der sætter fokus på følsomme emner. Disse 
temauger vi l give elever og lærere tid ti l  at dykke ned i emnerne sammen, 
og eleverne vi l kunne opnå en dybere forståelse og respekt for disse, 
hvi lket forhåbentl ig også vi l gøre det lettere at tale om fremover.

Inspirationstalere: Oplægsholdere med fokus på tabuer
Mange unge føler sig ensomme og kan derfor have svært ved at tale om 
deres problemer, da de ikke føler, at de har nogen at tale med. Det er 
vigtigt, at de unge får åbnet op og talt med en voksen el ler med andre 
unge om eventuel le problemer. Ifølge de unge er det sværeste skridt at få 
åbnet op for samtalen, og de foreslår derfor, at uddannelsesinstitutioner 
bør invitere folke ind udefra ti l  at tale om gængse problemer og eventuelt 
fortælle om deres egne oplevelser. Dette kunne være om emner såsom 
ensomhed el ler præstationspres. 

 



Hvordan kan de unge selv 
skabe bedre trivsel?
Her er opsti l let en række råd fra de de unge, som deltog i 
konferencen. Disse råd henvender sig ti l  andre unge.

KØN OG SOCIALE NORMER

Sig fra når der bliver brugt uhensigtsmæssige ord eller 
begået uhensigtsmæssige handlinger
Det er desværre oftest den nemmeste udvej at forholde sig passivt og 
vende ryggen ti l ,  når andre bl iver behandlet dårl igt. Vi bi lder os selv ind, at 
det nok er bedst ikke at blande os. Men tænk al l igevel på, hvi lken forskel du 
kan gøre ved at sige fra, når andre bl iver behandlet uhensigtsmæssigt. Det 
er vigtigt at sige stop ti l  uhensigtsmæssige ord el ler handlinger - uanset om 
de er rettet mod os selv el ler andre. 

Vær tolerant – hav en tolerant og konstruktiv dialog om 
tingene
Øv dig som udgangspunkt alt id i at være tolerant over for forskel l ige 
synspunkter og mennesker. Med en konstruktiv dialog og en tolerant ti lgang, 
kan man nå ind ti l  mennesket bag og forstå, hvorfor de agerer som de gør. 

Tænk over ordvalg – ord er med ti l at reproducere 
stereotyper
Husk at dit sprogbrug kan være med ti l at reproducere negative stereotyper, 
som kan fastholde uhensigtsmæssige sociale normer om forskel l ige grupper 
og køn. Tænk derfor nøje over dit sprog og undgå at benytte fraser og 
skældsord som “tøsedreng”, “pigefornærmet”, “bøsse” o. l ign. , da disse i høj 
grad reproducerer negative stereotyper. 

PRÆSTATIONS- OG FORVENTNINGSPRES

Det er okay at sige fra – både på de sociale medier og i 
hverdagen generelt
Nutidens præstationssamfund presser unge ti l  at leve op ti l  uopnåelige mål, 
som kan vedrøre alt fra, hvordan man skal se ud, og ti l  hvor gode karakterer 
man skal have. Træk stikket engang imellem, tag en pause og accepter 
at du ikke kan være god ti l  det hele, og at der kun er 24 timer i et døgn. 
Forsøg desuden at lade være med ‘at hoppe med på bølgen’ og reproducere 
de uopnåelige mål, som hersker på sociale medier såvel som i hverdagen. 
Sig fra, hvis du kan mærke, at det stresser dig. 

Stop op! Tag en pause! Dan et overblik!
Hvis du føler dig presset og hvis hverdagen føles uoverskuelig, kan det 
være en god idé at stoppe op og danne sig et overbl ik over de ting, der 
stresser dig. Tag en pause, en dyb indånding el ler gå en tur. Find noget, der 
giver dig ro og mulighed for at samle tankerne. 

Stå ved dig selv! Sammenlign dig ikke med andre og 
urealistiske idealer
Tro på at du er god nok, som du er. Andre skal ikke diktere, hvordan du skal 
leve dit l iv, el ler hvordan du skal se ud. Medierne skaber ofte et ureal istisk 
bi l lede af, hvordan man skal se ud, hvem man skal være, og hvad man skal 
lave. Her er det vigtigt at vide, at virkel igheden ikke ser sådan ud. Du skaber 
selv din egen virkel ighed. 

TRIVSEL OG TABU

Hvordan har du det? Hvordan har dine venner det? Husk at 
interessere dig for dit eget helbred og dine medmennesker
Det er vigtigt at mærke efter, hvordan du egentl ig har det. Spørg dig selv 
om du føler dig stresset, el ler om du måske sti l ler for høje krav ti l  dig selv. 
Husk også at spørge dine venner og famil ie om, hvordan de har det – vær 
oprigtig og nysgerrig. 



Det vilde bord
Udover de fire emner fik de unge også lov ti l at brainstorme 
frit ved “det vi lde bord” ift. hvad der el lers vi l le kunne forbedre 
unges trivsel.

Gratis psykologhjælp og fokus på, at det ikke skal være et 
tabu at gå ti l psykolog
De unge mener, at der skal udbydes gratis psykologhjælp ti l  al le unge 
under 25. Derudover skal der sættes fokus på, at det ikke er et tabu at 
gå ti l  psykolog. Dette skal ske ved at indføre et lovmæssigt krav om gratis 
psykologhjælp ti l  unge under 25.
 
Medborgerskab på skoleskemaet
Ifølge de unge skal både folkeskoleelever og elever på ungdomsuddannelser 
uddannes i , hvordan man deltager aktivt i samfundslivet. Dette er vigtigt for 
unges ansvarsfølelse, det giver dem indblik i ,  hvordan det er at være en del 
af et større forpl igtende fællesskab, og det bidrager desuden ti l  styrkelsen 
af demokratiet og unges engagement. Derfor skal medborgerskab indføres 
som et fag på skoleskemaet!

Nuancér det, du lægger op på de sociale medier – vis også 
de negative sider
Husk ikke kun at vise et poleret glansbil lede af dit l iv på de sociale 
medier. Lav i stedet mere nuancerede opslag, der i højere grad 
afspejler virkel igheden. Dette kan være med ti l at gøre op med den 
perfekthedskultur, der ofte ses på eksempelvis Instagram, og det kan 
desuden inspirere og opmuntre andre. 

Sig hej i toget! Giv et vink eller et smil og vær imøde-
kommende
Efter at mobiltelefonen fik indtog i vores hverdag, er vi blevet mindre 
opmærksomme på hinanden i den virkel ige verden. Det er vigtigt at 
huske, at der også findes en verden uden for telefonen, og at øjenkontakt 
og menneskelig interaktion er essentielt for os. Husk at være åben og 
imødekommende over for dem, du møder på din vej. 
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