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n Det er ikke tilstrækkeligt, måske snarere skadeligt og stigmatise-

rende, at klæbe en alenestående diagnose som for eksempel AD-

HD på en ung. Det er nødvendigt at dykke længere ned for at 

forstå, og ikke overraskende har flertallet af de unge flere be-

lastninger at slås med. Det dokumenterer en undersøgelse fore-

taget på 15 af FUS Ligeværds uddannelsessteder.

38 % af de unge i undersøgelsen har 5 eller flere belastnin-

ger at slås med samtidigt. Den 1. juli 2014 bestod gruppen af 16-

25 årige af 655.956 individer (Danmarks Statistik). Antager vi, at 

4-5 % af gruppen af 16 -25 år har særlige behov, hvilket ikke er 

urealistisk højt sat, svarer det til at 26-32.000 unge har særlige 

belastninger at slås med. En stor af disse vil have flere samtidige 

belastninger.

I 2013 var 5.500 unge med særlige behov i gang med en STU.

De belastninger som undersøgelsen registrerer er:

•	 82 % har indlæringsproblemer

•	 70 % har sociale problemer (ofte i form af svage eller 

manglende relationer, ensomhedsproblemer)

•	 64 % har psykiske problemer (ofte i form af lavt selv-

værd)

•	 61 % har fysiske problemer (herunder ADHD, autisme, 

Downs etc.)

•	 56 % har manglende almindelige daglige færdigheder

•	 35 % har vanskeligt vad at styre deres økonomi

•	 14 % har misbrugsproblemer

•	 4 % er belastet af kriminalitet

•	 2 % har boligproblemer

De hyppigst forekommende belastninger er indlæringsproblemer 

og sociale problemer, mens kriminalitet og boligproblemer kun 

er sjældnere forekommende. 91 % af de unge har mindre end 

En særlig belastning 
står sjældent alene
En dokumentation foretaget på uddannelsessteder i Ligeværd omfattende 
227 elever taler deres tydelige sprog: Næsten alle unge med særlige behov 
har adskillige belastninger at slås med på samme tid.

9 års skolegang eller har afsluttet 9 års skolegang uden afgangs-

prøve. 67 % har ingen erfaringer fra arbejdsmarkedet, når de 

starter på uddannelsesstedet.

Undersøgelsen samler og dokumenterer en generel oplevel-

se og viden fra uddannelsesstederne: De unge har en hel ”bu-

ket” af udfordringer, som nødvendiggør en helhedstænkning i 

indsatsen og pædagogikken. Det er afgørende, at uddannelses-

stederne har en rummeligt læringsmiljø og en pædagogik, der 

møder hele den unge og de motivationer og potentialer hver en-

kelt ung har.

Vurderingerne i materialet er foretaget vejledere og kuratorer 

på uddannelsesstederne.

Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Kim Madsen, 

indehaver af konsulentvirksomheden analyze!.

Følgende uddannelsessteder har deltaget i 

undersøgelsen:

•	 21’eren

•	 Bo/Skole/Job

•	 Center for job og oplevelse

•	 Det Gl. Mejeri

•	 Elmelund

•	 Friheden

•	 Det ny Havredal

•	 Heragården

•	 Høng Erhvervsskole

•	 Nr. Vesterskov

•	 PMU Sindal

•	 Sdr. Lundgård

•	 Skolen Hjuldamperen

•	 Tinnetgård Bo- og Erhvervstræning

•	 Troldkærskolen
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Forklaring:  
Procentsatsen  ud  for  en  søjle  
fortæller,  hvor  stor  en  andel  af  
de  profilerede  elever  der  falder  i  
den  pågældende  gruppe.  

Forklaring:  
Tallet  ud  for  en  søjle  angiver  det  
gennemsnitlige  antal  særlige    
belastninger  hos  de  elever,  der  
falder  i  den  pågældende  gruppe.  
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Forklaring:  
Procentsatsen  ud  for  en  søjle  
fortæller,  hvor  stor  en  andel  af  
eleverne  i  den  pågældende  
gruppe  der  er  kendetegnet  ved  
denne  belastning.  
  
Tallene  i  parentes  ePer  gruppe-‐  
nummer  angiver  gennemsnitligt  
antal  særlige  belastninger  hos  
eleverne  i  gruppen  henholdsvis  
gruppens  størrelse.  
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Forklaring:
Procentsatsen ud for en søjle fortæller, hvor stor en andel af de 
profilerede elever der falder i den pågældende gruppe.

Forklaring:
Tallet ud for en søjle angiver det gennemsnitlige antal særlige 
belastninger hos de elever, der falder i den pågældende gruppe.

Forklaring:
Procentsatsen ud for en søjle fortæller, hvor stor en andel af eleverne i den pågældende gruppe der er kendetegnet ved denne belastning.
Tallene i parentes efter gruppenummer angiver gennemsnitligt antal særlige belastninger hos eleverne i gruppen henholdsvis gruppens størrelse.
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- Min umiddelbare tanke er, at det ikke over-

rasker mig at de har mange belastninger. 

At de har noget at kæmpe med både med 

indlæring, de sociale kompetencer og på 

det personlige plan, lyder Lene Tanggaards 

første reaktion.

- Jeg ved ikke om det er ny viden, men 

det dokumenterer og bekræfter, hvorfor det 

er en opgave, som kræver omtanke og læ-

ringsmiljøer med tid og rum til at eksperi-

mentere og også at fejle.

Lene Tanggaard understreger, at det er 

vigtigt vi ikke forledes til at tro, at hjælpen 

til de unge skal tage afsæt i alle de proble-

mer, de bærer med sig..

- Det er vigtigt, at de ikke hænger fast i 

den bagage de har med, og derfor er det 

vigtigt at forstå, at det afgørende redskab 

her er en helhedsorienteret pædagogik. Det 

handler om at bringe dem et andet sted hen 

og gennem rummelige og faglige lærings-

miljøer at give dem en anden identitet. 

Lene Tanggaard pointerer, at undersø-

gelsen kun giver et øjebliksbillede af deres 

situation og den bagage de har med sig, 

men det giver ikke en beskrivelse af de mu-

ligheder og potentialer, de unge har og kan 

udfolde i det rigtige læringsmiljø.

Hun giver i den forbindelse et eksempel 

på et ændret læringsmiljø med rum og tid 

til at eksperimentere fra en folkeskole, hun 

nyligt har besøgt. De havde opfinderuge, 

hvor læringen foregik på en anden og me-

re konkret faglig måde. De skulle deltage i 

Faglighed og rummelighed er 

 drivkraftEn
Ligeværd har bedt professor Lene Tanggaard, Aalborg Universitet, at kommentere 
Ligeværds undersøgelse af eleverne på uddannelsessteder i FUS (Foreningen af Ud-
dannelsessteder, Ligeværd).
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ter, som begge har ADHD, der vandt kon-

kurrencen. De havde udviklet en trafik-app. 

En anden pædagogik, et andet og mere kre-

ativt læringsmiljø kom i spil – og vupti – var 

det nogle af de elever, der ellers er i bag-

grunden, der var helt i front.

- Det er altid en risiko med unge 

med mange og store problemer, at 

man kommer til at fastholde dem i 

det der er svært. Det er afgørende, 

at de bliver mødt med faglighe-

den. Det er her afsættet er til at 

arbejde med andre problemer 

og til at give dem en anden iden-

titet, så de ikke hænger fast i 

problemerne. Fagligheden og 

faget er et fantastisk redskab i 

den forbindelse, forklarer hun 

og fortsætter.

- Når man møder den unge 

med faget, som Ligeværds uddan-

nelsessteder gør, får man mulighe-

den for at få afdækket de unges 

motivation og deres potentialer. 

Og dét er det vigtige: At vi går fra 

fokus på problemer til fokus på 

muligheder. Fagligheden er driv-

kraften til at møde dem i et læ-

ringsmiljø, hvor de får mulighed 

for at dykke ned i det de er gode 

til, og hvor de kan få sejre og der 

er afsættet til ny læring. 


