
Ungeliv på kanten
Oplæg med Anna Bjerre

Marie Kruse Gymnasium den 18. november 2021



App: TurningPoint@

Browser: ttpoll.eu

Session ID:    uir2021

1) Åben Appen: Vælg ”Europa/Africa/Middle East/Russia” ,  tryk ”Save”

2) Vælg ”Guest”, Session ID ”uir2021”, tryk ”Join Session”

3) Udfyld IKKE navn og email – tryk blot ”Submit”
- der vil stå ”polling lukket”

Interaktivt oplæg
- download ”TurningPoint” via smartphone



Aftenens program

• Kort oplæg ved SSP
• Tal fra Ungeprofilundersøgelsen
• Interaktive spørgsmål

VELKOMMENKl. 1800 – 1830

• Præstationskultur
• Mental trivsel
• Værktøjer til forældre

OPLÆG V. ANNA BJERREKl. 1830 – 1930

- med SSP, Natteravnene & Anna 

SPØRGSMÅL & DEBATKl. 1930 – 2000



Wikipedia:  Ungdom er tiden mellem man slutter med at være 

barn og til man er blevet voksen 

Pædagogik: At befinde sig i en udviklingssammenhæng, hvor man 

skal udvikle en samlet handleevne og personlighed

De unge: ”Når man selv skal til betale regninger og ikke længere 

er i stand til at have det sjovt . . . ”

Ungdom
- som definition



"Vore dages ungdom elsker luksus. Den har dårlige manerer, 
foragter autoritet, har ingen respekt for ældre mennesker og 
snakker når den skulle arbejde. De unge rejser sig ikke længere 
op, når ældre kommer ind i et værelse. Den modsiger sine 
forældre, skryder i selskaber, sluger desserten ved 
spisebordet, lægger benene overkors og tyranniserer lærerne."

Socrates
469 – 399 f.Kr.

Ungdom
- ifølge voksne . .



Unge i dag laver LANGT mere 
end tidligere generationer!

Bekymrende mange unge 
føler sig stressede . . .

Ungdom
- anno 2021



Ungeprofilundersøgelsen

Fakta om Ungeprofilundersøgelsen

1.538 besvarelser fra 7. – 9. årgang
Gennemført i perioden 16. nov.  -
15. jan. 2021 / svarprocent 74,8%

752 besvarelser fra BG & NAG
Gennemført  medio januar 2021

61.186 besvarelser på landsplan  
Fordelt på 35 kommuner

Rapporter på 125 sider!



PIXI-udgave med emnevalg

• Trivsel og ”Mental sundhed”

• Skole

• Forældre

• Fritid 

• Sociale overdrivelser

• Sundhed og seksualitet

• Digital adfærd

• Tobak

• Alkohol

• Stoffer 

• Kriminalitet

• Hovedtendenser og 
opmærksomhedspunkter

• Fremtidige indsatser, nudging m.v.



App: TurningPoint@

Browser: ttpoll.eu

Session ID:    uir2021

1) Åben Appen: Vælg ”Europa/Africa/Middle East/Russia” ,  tryk ”Save”

2) Vælg ”Guest”, Session ID ”uir2021”, tryk ”Join Session”

3) Udfyld IKKE navn og email – tryk blot ”Submit”

Interaktivt oplæg



Er du mand eller kvinde?

A. Mand

B. Kvinde

C. Ved ikke

App: TurningPoint@

Session ID:   uir2021Fakta



A. 56 %

B. 62 %

C. 68 %

D. 76 %

E. 84 %

F. 92 % 

Jeg tror …

Hvor mange elever fra 7. – 9. klasse på landsplan
har voksne at tale med, hvis de er kede af det?

App: TurningPoint@

Session ID:   uir2021



A. 3 %

B. 7 %

C. 11 %

D. 14 %

E. 19 %

F. 21 % 

Hvor mange elever fra 7. klasse på landsplan
har gjort bevidst skade på sig selv? (sidste 12 mdr.)

App: TurningPoint@

Session ID:   uir2021Jeg tror …



Trivsel og mental sundhed

• De fleste unge i Rudersdal og 
Furesø har det godt i skolen, 
derhjemme og i fritiden, ligesom de 
oplever at have voksne og venner at 
tale med, hvis de er kede af det.

• Der ses en stigning i unge, der 
ofte/meget ofte føler sig ensomme

• Bekymrende mange unge i 
udskolingen har gjort bevidst skade 
på sig selv 
Tallene ligger dog en smule under
landstallene



A. 58 %

B. 64 %

C. 70 %

D. 76 %

E. 82 %

F. 88 % 

Hvor mange forældre til en elev i 9. klasse ved, 
hvor deres barn er i weekenden?

App: TurningPoint@

Session ID:   uir2021Jeg tror …



A. 10 %

B. 20 %

C. 30 %

D. 40 %

E. 50 %

F. 60 % 

Hvor mange forældre til en elev i 9. klasse kender 
alle/de fleste af barnets venners forældre?

App: TurningPoint@

Session ID:   uir2021Jeg tror …



De unge og deres forældre

• De fleste unge er altid/ofte sammen 
med deres forældre i hverdagen og i 
weekenderne og de oplever, at 
forældrene er nærværende og viser 
interesse for de unges skolegang og 
fritidsinteresser

• Forældrene ved næsten altid, hvor
de unge er om aftenen, men ikke 
altid hvem de unge er sammen med

• Størstedelen af de unge i både 
folkeskolen og gymnasiet må ikke 
ryge for deres forældre



A. Den er faldet

B. Den er nogenlunde

den samme

C. Den er steget

Hvordan ser det ud med ungdomskriminaliteten 
i dag sammenlignet med 2006?

Jeg tror . . .

App: TurningPoint@

Session ID:   uir2021



Ungdomskriminaliteten er faldet over det sidste årti …
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Antal mistanker/sigtelser for straffelovsovertrædelser mod 10 - 17 årige, 2006-2020

Justitsministeriets  Forskningskontor, april 2020

Fakta

23%



A. Forældrene

B. Klub pædagogerne

C. Ungdomsskolen

D. Foreningslivet

E. Træneren

F. Skolen (lærerne)

G. Kommunen (SSP, Gadeteam m.v.)

H. Andre

Holdningsspørgsmål

Hvem er hovedansvarlig for, at vores børn og unge trives?



Hovedemner



Perfekthedskultur
&

Kropsidealer

Forældreværktøjer
&

Gode råd

Ensomhed
Angst

Præstationspres

Aftenens hovedemner?


