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Mistrivsel var også et kendt begreb
hos vejlederne før corona

>> Lidelsespresset
er stigende blandt
unge, som er havnet
i social isolation.

Mundbind, onlineundervisning og aflyste sociale aktiviteter har været med til
at få flere studerende til at føle sig ensomme. Men mistrivsel blandt de unge
har været en stigende tendens igennem flere år. Bekymringer for ikke at slå til,
præstationspres og perfekthedskultur er nogle af årsagerne

F

lere nye studerende føler sig ensomme, flere overvejer at droppe ud og
flere er utilfredse med introforløbene
under coronaepidemien. Det viser en
ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) af studiestarten i
2020. Men corona skal næppe have hele
skylden for manglende trivsel blandt
de studerende. For mistrivsel, ensomhed, angst og bekymring for ikke at
kunne slå til har været stigende igennem længere tid.
Hos Studievalg Danmark kan direktør Mathilde Tronegård nikke genkendende til billedet af unge, som er
i dårlig trivsel. Men hun mener, man
skalpasse på med for hårde tolkninger
på, hvad der skyldes corona-isolationen
og nedlukningen og hvad der også var
en tendens før marts måned for et år
siden.
»Debatten om perfektionskultur og
præstationsudfordringer blandt unge
rullede før corona. Og flere undersøgelser de seneste år viser, at der er noget på færde i forhold til de unges trivsel,« siger Mathilde Tronegård.
Men hun peger samtidig på, at man
ved at følge samfundsdebatten nemt
kan få et billede af en »ungdom som
ligger i knæ og i fosterstilling.« Men
det er langt fra alle unge som er i dårlig
trivsel.
»Vi møder også mange unge, som er
stærke og griber de muligheder, der viser sig.«
Virkeligheden viser en stor polarisering blandt de unge.
Men tallene fra den seneste analyse
fra EVA viser, at antallet af nye studerende, der har oplevet ensomhed, steg
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fra 56 pct. i 2017 til 63 pct. i 2020. Og andelen af studerende, der havde let ved
at lære deres medstuderende at kende,
faldt fra 73 pct. i 2017 til 43 pct. i 2020.

Lægens ord på Niels Brock

Corona eller ej, så vækker tallene bekymring rundt om på uddannelsesinstitutionerne. På Niels Brock har man
således allieret sig med speciallæge
Imran Rashid, der 8 onsdage i januarfebruar-marts tilbyder en ’inhouse lægebrevkasse’ for de studerende i form
af en ugentlig podcast; ”Lægens ord –
på Niels Brock”. Podcasten sætter især
fokus på den isolation og manglende
mental trivsel, som mange har oplevet
med nedlukningen og online undervisning.
»Vi har haft mange tiltag siden marts
2020 for at hjælpe vores unge mennesker igennem en tid med nedlukning
og onlineundervisning. Og vi synes,
de har klaret det fantastisk, men det
ændrer desværre ikke på, at de nu igen
sidder hver for sig uden nogen form
for socialt og fysisk samvær. Ingen fredagscafeer, ingen fester, ingen aftaler
efter skole. Vi håber, vi kan give dem et
mentalt rygstød, så de formår at holde
skruen i vandet,« siger administrerende direktør på Niels Brock, Anya
Eskildsen.
Håb og afklaring kan der være god
brug for, hvis man spørger Rasmus
Lauridsen, der går i 3.g på Niels Brock
og er formand for et samlet elevråd på
alle fem gymnasier:
»Vi lever i en boble af uvidenhed i forhold til fremtiden. Kan vi gå til eksaminer til sommer? Når vi overhovedet

at komme tilbage inden sommer? Hvordan påvirker det vores karakterer? Jeg
håber, at Lægens ord kan give os alle et
bedre indblik i, hvilke muligheder der
er for at få vores hverdag til at fungere i
vores hjemmestudiemiljø.«
Også i Studenterrådgivningen oplever man manglende trivsel blandt
unge. Men rådgivningen har underligt
nok ikke haft stigende antal henvendelser under coronakrisen, hvilket i sig
selv er bekymrende.
»Under coronakrisen kan vi høre på
de studerende, vi har kontakt med, at
lidelsespresset er større og at de har det
værre nu end tidligere,« siger Thomas
Braun, der er direktør i Studenterrådgivningen.

Mange søger ikke hjælp

Han fortæller, at flere oplever en barriere i at søge hjælp, fordi de er bange for
at træde ved siden af deres idealforestilling om den gode studerende.
»Derfor er det min klare antagelse, at
der går en del unge rundt, som ikke får
hjælp.«
Flere undersøgelser indikerer, at
cirka 20 procent af studentermassen
svarende til godt 50.000 studerende
normalt er udfordret på deres (studie)
trivsel i en grad, hvor også deres læring
kan blive udfordret. Under coronakrisen er dette tal højere.
Men også før corona begrænsede de
unges bevægelsesfrihed og sendte dem
i social isolation, så Studenterrådgivningen unge under et stort lidelsespres.
»Vores kliniske erfaringer svarer godt
til de beskrivelser, ungdomsforskere
fremfører om unge præget af en per- >>>
VEJLEDEREN
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EVA:

Flere
føler sig ensomme
Antallet af nye studerende, der har oplevet ensomhed, steg fra 56 pct. i 2017 til 63 pct. i 2020. Og
andelen af studerende, der havde let ved at lære
deres medstuderende at kende, faldt fra 73 pct. i
2017 til 43 pct. i 2020.
Det viser EVA’s spørgeskemaundersøgelser
blandt nystartede studerende fra henholdsvis 2020
og 2017. Svarene er indhentet i efteråret 2020,
hvor nedlukningen kun var delvis, og hvor mange
studerende stadig modtog fysisk undervisning.
Derfor kan trivslen være blevet forværret yderligere siden.
Dårlig trivsel går igen i flere undersøgelser. EVA’s
undersøgelse af studiestarten under corona kommer i kølvandet af en række andre undersøgelser,
der alle peger i retning af dårligere trivsel og mindre
fagligt engagement på de videregående uddannelser.
Bl.a. viser en undersøgelse fra Uddannelses- og
Forskningsministeriet, at 70 pct. af de studerende
mener, corona-situationen har fjernet noget af glæden ved at uddanne sig. Ministeret har derfor for
nyligt udgivet et idékatalog til uddannelserne, der
skal være med til at styrke de unges trivsel.
Flere overvejer at droppe ud
EVA’s undersøgelse viser bl.a., at der i 2020 var flere af de nystartede studerende, der overvejede at
droppe ud af uddannelsen. I 2017 svarede 74 pct.,
at de slet ikke gik med sådanne overvejelser, mens
andelen var faldet til 68 pct. i 2020.
»Vi kan kun gisne om, hvorvidt corona-situationen har spillet ind på de unges overvejelser om
frafald. Men vi ved fra vores tidligere undersøgelse,
at en god studiestart har stor betydning for de studerendes sociale og faglige tilknytning på studiet
og på sigt også for frafaldet. Derfor er det også
bekymrende, at studiestarten ser ud til at være
blevet forringet på flere områder i 2020,« fortæller
Mathias Tolstrup Wester, der er seniorkonsulent
i EVA.
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fekthedskultur, fremmet af at de bliver
målt, vejet og testet kontinuerligt. Det
betyder, at de unge implicit og eksplicit
får smidt nogle idealforestillinger i ansigtet om, hvordan de burde være. Uanset om de klarer sig godt eller dårligt i
en test, står de unge tilbage med nogle
ydre mål for, hvordan de forventes at
være,« siger Thomas Braun.

Vejledning skal give mod og lyst

Hos Studievalg Danmark gør man sig –
corona eller ej – mange overvejelser for
at få vejledningsindsatsen til at spille
en rolle i en tidlig indsats i forhold til
de unges trivsel.
Trivselsudfordringerne møder Studievalg Danmarks vejledere i høj grad
blandt unge, der har svært ved at finde
sig til rette i en videregående uddannelse.
»Der møder vi unge som stiller høje
krav til sig selv, unge som er bekymrende for om de kan begå sig og unge
som spekulerer på, hvad omverdenen
vil synes om deres valg og omvalg,« siger Mathilde Tronegård.
Studievalg Danmark arbejder aktivt
med, at vejledningen skal bidrage til, at
de unge får en god overgang til deres
næste uddannelse. En tidlig indsats i
forhold til de unges trivsel er vigtig.
»Vi er optaget af, hvordan vi kan understøtte de unge i at få bedre trivsel på
deres uddannelser. Her spiller uddannelsesinstitutionerne og netværket naturligvis en meget vigtig rolle, men vi
kan også gennem vejledningen gøre en
forskel. For vi møder de unge i vejledningen, inden de tager springet fra at
være elev til at blive studerende. Så vi
møder de bekymringer, de kan have i
forhold til at tage det spring, og der kan
vi gøre en indsats ved at klæde dem på
til at have lyst, mod og nysgerrighed på
at udforske uddannelsesverdenen.«
For vejlederne på Studievalg Danmark er opgaven blandt andet at afdramatisere valget. Mange unge er bekymrede, fordi de er så optagede af at træffe
det rigtige valg og fordi de frygter ikke
at kunne slå til. Studievalg Danmarks
direktør forklarer:

Et realistisk billede

»Vi skal hjælpe dem med at få skuldrene
ned, så de får et mere realistisk billede
af, hvad man skal kunne for at begå sig
14
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være,« siger Mathilde Tronegård.
Hun peger på, at det er så nemt at
glemme, at mange voksne måske både
har haft fem sabbatår, afbrudte uddannelser bag sig og jobs som ikke lige var
dem. Men alligevel har de i dag meningsfulde job, de er glade for. Der er
mange veje derhen.
»Derfor skal vi have stoppet myten
om det lineære liv, for det er med til at
give bekymringer og for nogle mistrivsel,« mener Mathilde Tronegård.

Skæve idealer

>> Vi skal have stoppet myten
om det lineære liv, for den er
med til at give bekymringer og
mistrivsel.
MATHILDE TRONEGÅRD,
DIR EK TØR I STUDIE VALG DANMAR K

på en videregående uddannelse. Hos
mange unge trives en myte om, at hvis
man ikke har to-cifrede karakterer fra
en gymnasial uddannelse, så kan man
ligeså godt lade være med at forsøge.
Og selv om vi kan fortælle, at det ikke
er rigtigt, så er det en opgave, vi står
med hvert eneste år, når der kommer et
nyt kuld af 3.g’ere og 2.hf’ere, som skal
søge videregående uddannelser.«
Myten fremmes af mediernes årlige
lister over de ti uddannelser, som kræver det højeste snit. Det skærmer for
den kendsgerning, at der er mange uddannelser, hvor der ikke er så høje krav
til eksamensgennemsnittet. Samtidig

glemmer mange unge, at en adgangskvotient intet siger om studiets sværhedsgrad, indhold eller jobmuligheder.

Opgør med lineær tankegang

En vigtig vejledningsopgave er derfor også at fortælle, at man både kan
få et godt og et meningsfuldt liv med
forskellige uddannelser, og at en uddannelse kan føre til mange forskellige
typer af jobs.
»Der eksisterer stadig blandt unge og
deres forældre et lineært fokus på, at en
bestemt uddannelse fører til bestemte
typer job. De gør det enkelte valg mere
skæbnesvangert, end det behøver at

Studenterrådgivningen møder også
mange unge, som stiller høje krav til
sig selv ud fra nogle idealer, som de har
svært ved at indfri.
»Vi oplever unge, hvor der er stor afstand mellem den de er og den de tænker de burde være. Det betyder, at de
oplever, at de er forkerte som de er,«
siger Thomas Braun.
Som rådgivere er opgaven at normalisere billedet af, hvordan de unge ser
sig selv og hvordan de andre reelt er,
ikke hvordan de ser ud. Det sker konkret ved, at fortælle de unge, at de ikke
er alene. At der uanset hvad de tror, så
er mange andre, som har det lige som
dem.
»Det giver jo nok ikke en dybtfølt erkendelse, at vi som rådgivere siger det
til dem. Men gradvis gennem eksponeringsøvelser får de givet sig til kende til
de andre, får sagt hvordan de har det
og det betyder jo så også, at de får respons i form af, at de hører, at mange
andre har det nøjagtigt som dem selv,«
lyder det fra direktøren i Studenterrådgivningen.

Vejledningen flytter sig

Vejledningen har over år flyttet sig, så
vejlederne bruger mindre tid på at oplyse om fakta og i stedet i højere grad
hjælpe de unge med at reflektere over
dem selv i verden, sætte ord på deres
overvejelser og ikke mindst få de unge
til at til at tale med hinanden. Mathilde
Tronegård fra Studievalg Danmark fortæller:
»Det er også nogle af de elementer,
der ligger i den kollektive vejledning,
som uretfærdigt nogle gange bliver udskældt for at være en ren spareøvelse.
Men den kollektive vejledning kan noget særligt, når den hjælper de vejledte >>>
VEJLEDEREN
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til at åbne sig for hinanden og giver
dem mulighed for at spejle sig i andre.
Det betyder, at er man i tvivl om at kunne gøre sig gældende, så finder man ud
af, at man ikke er alene,« siger Mathilde
Tronegård og fortsætter:
»Hvis vi i vejledningen formår at facilitere samtaler mellem de unge, så kan
vi vise dem, at deres kammerater som
ellers kun sidder få meter væk eller i
den her tid bag den næste skærm, ofte
har det det lige som dem selv. Vi kan i
vejledningen give dem mod på at udforske de barrierer, som de møder, og
en del af løsningen ligger i første omgang i at vi kan anspore dem til at tale
sammen, tale med forældre og venner
og til at være aktivt opsøgende i forhold til uddannelserne.«

udsat for et kolossalt udefrakommende
pres om, at de skal være smukke, kloge,
sociale og præstere perfekt. De unge
vender det indad og gør det til deres
eget.
Derfor skal der mere til, end at politikerne i Folketinget ændrer eller fjerner
nogle test hist og en eksamen pist.
»Der er behov for, at vi gennem samtale gør op med de bagvedliggende
tankemønstre, som er årsagerne til det

Vi har
hjertet med
– og giver
aldrig op!

regime, vi har sat op. Fjerner man blot
testene, men fastholder at de unge skal
optimere sig selv og have klare forestillinger om, hvad de vil være fra 8-års-alderen, så vil fokus stadig være på at opfylde nogle ydre prestigemæssige mål.
Vedlednings- og rådgivningsopgaven
er derfor at hjælpe de unge til at mærke,
hvad de interesserer sig for, hvad de er
gode til og hvad de oplever som særlig
meningsfuldt,« siger Thomas Braun. <

Kender du en ung,
der er tæt på at falde
fra en uddannelse?

Behov for sundere studievaner

I den store sammenhæng er der brug
for at skabe mere sunde studievaner
med nogle mere realistiske billeder af,
hvad der skal til for at være ok. I Studenterrådgivningen er det derfor et
stort tema at give de unge et mere realistisk billede af, hvem de er og hvad de
skal kunne.
»Det drejer sig ikke om at skrue ned
for de faglige ambitioner, men tværtimod om at skabe en større realisme om,
hvad der er muligt at lære. Så kommer
de studerende faktisk til at lære mere.
Hvis idealforestillingen om, hvordan
man burde være bliver for vild, så blokerer den i deres læring. For de får en
oplevelse af, at de skal lukke et stort
hul og fokuserer derfor kun på, hvor
meget de burde præstere,« siger Thomas Braun.
Hvis de studerende kun har fokus
på den næste eksamen og de læringsmål, de skal leve op til, så får de en
meget maskinel tilgang til studiet.
Nogle studerende vil ende med at give
op, få dårlig samvittighed og skam,
som hober sig op til enorme dimensioner.
Nok er et opgør med præstationskulturen afgørende, men det løses næppe
ved små politiske tiltag.
Thomas Braun kalder det illusorisk at
tro, det hele kan ændres fra Christiansborg, for der er tale om nogle internationale tendenser. En stor undersøgelse
af universitetsstuderende i USA, Canada og Storbritannien viser, at unge er
16
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Holdstart
Efterår 19 uger
(start august)

Forår 23 uger
(start januar)

Derfor er det min klare antagelse,
at der går en del unge rundt som
ikke får hjælp.
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”HURTIG I JOB”

THOMAS BR AUN,
DIR EK TØR I STUDENTER R ÅDGIVNINGEN
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