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Dette nummer af Ligeværd rummer et tema om ensomhed. Ligeværd er ikke 
de eneste, der er opmærksomme på, at børn og unge i højere grad end tidlige-
re føler sig ensomme. Både organisationer og offentlige myndigheder har sat 
fokus på problemet. Men netop fordi, der er kommet så meget mere opmærk-
somhed omkring det, er det paradoksalt, at der findes så lidt viden om en-
somhed blandt nogle af de børn og unge, der er allermest udsat for at blive 
ramt af denne situation: Børn og unge med særlige behov.

Som du kan læse i bladet, kan en længerevarende ensomhedsfølelse være 
frygteligt skadende. Katrine Vinther skriver i en af sine artikler, at op mod 
2200 dødsfald er relateret til ensomhed, ligesom et par tusinde psykiatriske 
indlæggelser kan tilskrives ensomhed eller følger af ensomhed.

Vi står med et meget stort ungdomsproblem, som jo også er et samfunds-
problem, men mest alvorligt er ensomhed for det enkelte menneske, som  
oplever denne forfærdelige følelse.

Vi ved fra alle Ligeværds skoler og uddannelsessteder, at arbejdet med at 
kunne indgå i fællesskaber med andre fylder meget i de unges udvikling. For 
vi ved, at kompetencerne til at kunne være sammen med andre, er forudsæt-
ningen for, at de unge kan få det liv, de så brændende ønsker.

Blandt Ligeværds medlemmer og foreninger laves der et stort arbejde  
for at hjælpe børn og unge med at overkomme livssituationer præget af  
ensomhed. Men samtidig må vi sige, at der mangler viden.

Vi har brug for forskningsverdenen til at kigge på omfanget at ensomhed 
blandt børn og unge med særlige behov. Vi har en stærk formodning om, at 
problemet er stort og ofte invaliderende, fordi det tit står på i mange år. Men 
vi har ingen tal på det. Og vi mangler forskning og udvikling i forhold til,  
hvordan vi hjælper netop børn og unge med særlige behov bedst.

Ensomhed er heldigvis kommet på mange instansers dagsorden. 
Men opmærksomheden omkring denne særligt udsatte gruppe af 
børn og unge er fortsat underprioriteret. Vi håber, at det arbej-
de, der gøres i Ligeværd, kan være med til at ændre på det.
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tema:
ENSOMHED BLANDT  
BØRN OG UNGE MED 
SÆRLIGE BEHOV
Ensomhed er et stigende problem i Danmark. 10-12% af 
unge mellem 16 og 29 år føler sig ofte eller altid ensomme. 
For mange børn og unge med særlige behov er ensomheden 
forbundet med at  føle sig forkert og anderledes. Foruden de 
fortvivlende følelser, som barnet eller den unge står med, kan 
ensomheden have alvorlige konsekvenser – forskere mener 
sågar at ensomhed skal sidestilles med sult og tørst. DERFOR 
har vi valgt at lave et tema om ensomhed, som omfatter seks 
artikler med forskellige indgangsvinkler.  

Ensomhed blandt 
børn og unge med 

særlige behov

Først kigger vi 
nærmere på hvad 
ensomhed er  
og hvad det  
ikke er. 

Katrine Marie Fleischer Vinther  
læser sociologi med en specialisering i 
både Sundheds- og sygdomssociologi 
og i Rummets sociologi på Aalborg 
Universitet. Hun har i forbindelse med 
sin kandidatuddannelse været i prak-
tik hos Ligeværd, hvor hun har for- 
dybet sig i emnet: Ensomhed. Katrine 
har med sine akademiske briller på 
beriget magasinet med de tre første 
temaartikler.

Katrine har en stor interesse i mental 
sundhed, børn og unges trivsel og 
samtidsdiagnostik.
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Derefter dykker  
vi ned i ensomhed 
blandt børn  
og unge i  
Danmark. 

Dernæst kommer de 
unge på banen og  
sætter ord på, hvordan 
de oplever ensomhed 
og kommer med råd  
til andre unge.

Vi slutter temaet  
af med en artikel om  
”Solum – et spil om 
ensomhed, venner  
og fællesskaber”. 

Herefter går turen til  
Rødding Fri Fag- og Efter- 
skole, hvor de fortæller om, 
hvordan de helt konkret  
hjælper unge, som føler sig 
ensomme. Her snakker vi 
også med Sebastian, som  
er elev på Rødding.
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DEN FAREFULDE  
ENSOMHED

Af Katrine Marie Fleischer Vinther      grafik Adobe Stock

I denne artikel, som indleder vores tema om ensomhed, 
forsøger vi at definere, hvad ensomhed er, og hvad en-
somhed ikke er. Vi kigger også på, hvor afgørende det er, 
at vi er opmærksomme og handler, når vi møder et men-
neske, der er ensomt, da ensomhed kan have vidtræk-
kende konsekvenser på niveau med sult og tørst.

Ensom og alene er ikke det samme
De fleste ved rent intuitivt hvad ensom-
hed er, og vil stifte bekendtskab med  
følelsen i løbet af livet. Derfor er det vig-
tigt at skelne mellem ensomhed som en 
kortvarig følelse efter en bestemt begi-
venhed, og ensomhed som en vedvaren-
de følelse, der udvikler sig til et alvorligt 
problem. Når følelsen af ensomhed bli-
ver varig, kan den nemlig få alvorlige 
konsekvenser for den enkelte. Dernæst 
er det vigtigt at konkretisere, hvad en-
somhed er, og hvad den ikke er. At være 
alene er ikke det samme som at være  
ensom, og dem, som føler sig ensomme, 
er ikke nødvendigvis mere alene end  
andre. Ensomhed og alenehed må derfor 
forstås som distinktive, da man kan være 
objektivt alene uden at være ensom, 
mens ensomhed kan beskrives som en 
subjektiv følelse, der kan opstå til trods 
for at være blandt andre. 

En subjektiv og ubehagelig følelse
En af måderne hvorpå ensomhed op- 
leves er gennem følelsen af at være  
uønsket alene, mens mange også op- 

lever ensomheden i samvær med andre.1 
Der forekommer mange definitioner af 
ensomhed, som oftest har det tilfælles, 
at de beskriver en følelse, der opstår, når 
ens sociale relationer ikke opfylder ens 
sociale behov. I overensstemmelse  
hermed lyder Ligeværds definition af  
ensomhed således:

Ensomhed er en subjektiv og ubehagelig 
følelse, som opstår, når der er en uoverens-
stemmelse mellem de sociale relationer, 
man har, og de relationer, som man har et 
behov for. Ensomhed kan derfor både op- 
leves, når man er alene og når man er  
sammen med andre.

Som definitionen indikerer, kan en-
somhed som hovedregel skildres i to ud-
tryksformer. For en dybere forståelse af 
de to former for ensomhed er sociologen 
Robert S. Weiss’ todeling heraf relevant 
at tage i brug. Weiss beskriver emotionel 
ensomhed som associeret med mangel 
på nære og intime relationer, mens social 
ensomhed skyldes et manglende og en-
gageret socialt netværk, hvori man ople-
ver at være en del af et fællesskab.2 Selv-
sagt har sociale relationer altså en afgø-

rende rolle, når man taler om fore- 
komsten af ensomhed. Personer, der er 
isolerede, har en forhøjet risiko for at  
blive ensomme. Desuden er personer, 
der er ensomme, oftere isolerede end 
de, der ikke er ensomme. Det er således 
givet, at der ofte er en sammenhæng 
imellem ensomhed og social isolation. 
Følelsen af ensomhed relaterer sig både 
til et kvalitativt aspekt i form af egen- 
skaberne ved den sociale kontakt, og et 
kvantitativt aspekt i form af antallet af 
sociale kontakter. Flere undersøgelser 
har vist, at ensomhed primært hænger 
sammen med kvaliteten af de sociale  
relationer fremfor omfanget. Ensomhed 
omhandler således mere end størrelsen 
på ens sociale netværk.3

Ensomhed er ikke harmløs
Ensomhed handler i dens konsekvenser 
om langt mere end mangel på socialt 
netværk og nære relationer. Ensomhed 
burde ligesom tørst eller sult, blive anset 
som et biologisk advarselssignal, ud-
sendt af vores hjerner. Til trods for tyde-
lige følelsesmæssige signaler omkring 
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mangel på social kontakt og nærhed, er 
ensomhed i høj grad stigmatiseret, da 
ingen ønsker at blive uretmæssigt 
stemplet som en svag person. Desuden 
er signalet om ensomhed ikke lige så let 
løseligt, som signalet om tørst og sult, 
hvor køleskabet kan være behjælpeligt. 
Handles der dog ikke på ensomheden i 
tide, kan den altså gøre både fysisk og 
psykisk skade og skabe yderligere kon-
sekvenser, som gør det svært at slippe 
ud af ensomheden. Personer med 
stærke sociale relationer har lavere risi-
ko for psykiske lidelser og dødelighed 
sammenlignet med personer med sva-
ge sociale relationer. Ensomhed kan på-
virke helbredet på en lang række måder 
og er relateret til øget risiko for hjerte-/
karsygdomme, øgede stresshormoner 
og mindre genopbyggende søvn. Selve 
hjernefunktionen påvirkes, når vi er en-
somme, da vi bliver mere fokuserede på 
vores egen velfærd og selvopholdelse, 
hvilket kan resultere i en tendens til 
mere fjendtlig og defensiv adfærd i  
mødet med andre.4  

Mental sundhed og ensomhed
I Danmark er ensomhed relateret til 
omtrent 2.200 ekstra dødsfald årligt.5 
Det anslås, at mere end halvdelen af 
personer med psykiske lidelser er  
ensomme, selvom det ikke er entydigt, 
hvorvidt personer, der er ensomme, 
har større risiko for at få en psykisk  
lidelse, eller om tilstedeværelsen af 
psykisk sygdom øger risikoen for en-
somhed. Nogle studier peger imidlertid 
på, at ensomhed øger risikoen for  
depression og demens. Det er tidligere 
blevet påpeget, at der er knapt 2.000 
ekstra psykiatriske indlæggelser årligt, 
som kan tilskrives ensomhed som risiko- 
faktor.6 Ensomhed benævnes som et 
symptom på dårlig mental sundhed, 
hvorfor den daværende regering i 2010 
satte et mål om, at andelen af ensom-
me danskere på 16 år eller derover skul-
le reduceres med 10 procent i løbet af 
10 år.7 Ved påbegyndelsen af år 2020, 
kan man appellere til, at der fremad- 
rettet også arbejdes målrettet for at  
reducere ensomhed blandt børn og 
unge, da ensomhed ikke blot er en  
alvorlig problematik hos voksne i  
Danmark. Nære og tilfredsstillende  
relationer og følelsen af at høre til 
blandt andre, er nemlig fundamentalt 
for en god mental sundhed. Det gælder 
særligt gennem barndommen og ung-
domsårene, hvor de sociale relationer 
og behovet for relationer ændres, men 
er af stor betydning for den enkeltes 
udvikling.8 Konsekvenserne af ensom-
hed er mangeartede. En lang række  
internationale undersøgelser har vist, 
at unge, der oplever vedvarende en-
somhed igennem barndommen eller 
ungdommen, er i højere risiko for at ud-
vikle sundheds- og adfærdsrelaterede 
problemer senere i livet end de børn og 
unge, som kun føler sig ensomme en 
gang imellem eller ikke føler sig ensom-
me. Problemerne, der nævnes, er skole-
frafald, skolefravær, lavere karakterer, 
depression, angst, selvskadende  
adfærd samt selvmordstanker, og de 
vidner derfor om alvorligheden i en-
somheden blandt børn og unge.9  
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“Ensomhed er en  
subjektiv og ube-
hagelig følelse, som 
opstår, når der er en 
uoverensstemmelse 
mellem de sociale  
relationer, man har, 
og de relationer,  
som man har et behov 
for. Ensomhed kan 
derfor både opleves, 
når man er alene og 
når man er sammen 
med andre.”
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ENSOMHED BLANDT 
BØRN OG UNGE MED 
SÆRLIGE BEHOV

Af Katrine Marie Fleischer Vinther      foto Adobe Stock

I sidste artikel kiggede vi på, hvad ensom er 
for en størrelse. I denne artikel undersøger vi 
omfanget af ensomhed blandt børn og unge 
med særlige behov. Vi har været vidt omkring, 
snakket med mange eksperter og forskere  
på området, og der findes undersøgelser af 
esnsomhed blandt børn og unge, men ikke  
undersøgelser, der specifikt omfatter vores 
brede betegnelse ”særlige behov”. Vi har dog 
fundet frem til materiale, der kan tegne et 
billede af, i hvilket omfang børn og unge med 
særlige behov er ramt af ensomhed. 

TEMA
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Ensomhed blandt børn og unge
En for nyligt udgivet rapport af 
Børns Vilkår og Trygfonden anslår, 
at 38 procent af de børn, som tit 
eller meget tit oplever ensomhed, 
har 5-8 tegn på mistrivsel en gang 
ugentligt. De børn, som sjældent 
eller aldrig føler sig ensomme og 
har 5-8 symptomer på mistrivsel, 
udgør 2 procent. Derudover angi-
ver 19 procent af de børn, der tit 
eller meget tit føler sig ensomme, 
at de er uenige i, at de klarer sig 
godt fagligt. Dette gør sig kun  
gældende for 3 procent af de 
børn, som angiver, at de sjældent 
eller aldrig er ensomme. Ensom-
heden viser sig også i høj grad at 
være en følelse, som børnene ikke 
får delt med andre, da under halv-
delen har talt med nogen om det.1

Ensomhed blandt børn  
og unge med særlige behov
Omfanget af ensomhed og dens 
konsekvenser blandt børn og 
unge med særlige behov må siges 
at være underbetonet forsknings-
mæssigt. Vi kender altså ikke til 
det konkrete omfang af ensom-
hed hos målgruppen eller ved i 
hvilken udstrækning deres en-
somhed har konsekvenser i en 
forskningsmæssig optik. Vi kan 
dog hente viden i en rapport fra 
Statens Institut for Folkesundhed 
(2019), hvori de belyser, hvilke 
konsekvenser sygdom eller funk- 
tionsbegrænsning har for delta-

gelse i et almindeligt børne- og 
ungdomsliv. De mentale diagno-
ser, som er inkluderet i under- 
søgelsen, er ADHD/ADD, angst, 
autisme, Aspergers syndrom,  
depression, OCD, ordblindhed, 
spiseforstyrrelse, stammen samt 
anden psykisk diagnose. De refe-
reres til som én samlet gruppe og 
indeholder således diagnoser, der 
er meget forskelligartede, og er en 
blanding af medfødte og senere 
opståede diagnoser. 

I grundskolens 5-6. klasse 
fremgår det, at 20 procent af  
eleverne med mentale diagnoser 
ofte føler sig ensomme, hvor der 
blandt deres jævnaldrende uden 
diagnoser til sammenligning er en 

I grundskolens  
5-6. klasse fremgår  
det, at 20 procent af 

eleverne med mentale 
diagnoser ofte føler  

sig ensomme

“På de gymnasiale 
uddannelser 
er 16 procent 
med en mental 
diagnose ofte 
ensomme, hvor 
det blandt deres 
jævnaldrende til 
sammenligning er 
5 procent.”
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forekomst på 5 procent. Færre føler, at 
de andre elever accepterer dem, som de 
er, og at deres lærere tager hensyn til 
dem. Undersøgelsen viser, at flere elever 
med en mental diagnose i grundskolens 
7.-10. klasse ofte føler sig ensomme. De 
har færre høje sociale kompetencer og 
færre synes, at det er let at få venner 
sammenlignet med deres jævnaldrende. 

På de gymnasiale uddannelser er 16 
procent med en mental diagnose ofte 
ensomme, hvor det blandt deres jævn-
aldrende til sammenligning er 5 pro-
cent.2 Yderligere må alvorligheden ses i 
nye tal fra Kommunernes Landsforening, 
der peger på, at de unge i alderen 0-17 
år, der i dag kommer i kontakt med ho-
spitalspsykiatrien, især er unge med 
diagnoser som ADHD, autismespektrum-
forstyrrelser samt belastnings- og tilpas-
ningsreaktioner. Kontakt til behandlings-
psykiatrien kan netop være en indikator 
på psykiske problemer, som kan få kon-
sekvenser for børn og unges sundhed og 

trivsel, skolegang og deltagelse i fælles-
skabet.3

Ensomhed er ikke et  
ufarligt ungdomsfænomen
Ensomhed i ungdomsårene er et aktuelt 
problem i Danmark og flere studier viser, 
at ungdommen er en af de faser i livet, 
hvor risikoen for at opleve ensomheden 
er størst. Unge har mange forventninger 
til hvor mange og hvilke relationer, de 
skal indgå i. Unge med urealistiske for-
ventninger til egne relationer, har derfor 
lettere ved at blive skuffede, hvis de ikke 
kan leve op til normen, hvilket gør dem 
mere sårbare overfor ensomhed. I ung-
dommen forandrer de sociale behov sig i 
form af et stigende behov for egne tilvalg 
af sociale relationer og en samtidig uaf-
hængighed af forældrene. Den enkeltes 
identitet bliver i høj grad udviklet og dan-
net i samvær med andre unge, hvorfor 
mangel på sociale relationer har konse-
kvenser for den enkeltes udvikling af so-
ciale kompetencer. Venskaber tillægges 
stor værdi, og oplevelsen af accept blandt 
venner får stor betydning, hvorfor unge, 
som er ensomme med deres identitets-
projekt, kan få en følelse af at være min-
dreværd.4 Unge som ikke har erfaringer 
med, at andre vil dem noget godt, nærer 
heller ikke tillid til, at andre oprigtigt er 
interesserede i dem. De unges negative 
forventninger er netop erfaringsbasere-
de, hvilket vanskeliggør deres mulighed 
for social kontakt. Ofte kan unge, der fø-
ler sig ensomme, samtidig opleve sig selv 
som anderledes og forkerte.5 Der findes 
mange barrierer for at etablere nye ven-
skaber og vinde andres accept. Den in-
tense og langvarige ensomhed relaterer 
sig til adskillige problematikker, som kan 
have konsekvenser for unges psykologi-
ske udvikling på uhensigtsmæssige  
måder. Unges ensomhed fortjener derfor 
også at blive behandlet som en separat 
problematik, der ikke negligeres til et 
ufarligt aldersfænomen.

Vi må ikke glemme at huske 
på det enkelte barns trivsel
”Åh mor, jeg drømte, at jeg var alene i 
hele verden. Jeg kunne gøre alt, hvad jeg 
ville, men så blev jeg ked af at være helt 
alene. Det var godt, at det bare var noget 
jeg drømte.”

Citatet er fra bogen "Palle alene i  
verden" af Jens Sigsgaard. Palle er et  
nysgerrigt barn, som bevæger sig ud i 
verden og leder efter nogle at lege med, 
indtil det går op for ham, at der ikke er 
andre mennesker end ham selv, og at 
han ikke kan håndtere at være i verden 
helt alene. Til trods for at historien om 
Palle er fiktion, kan der i hans historie 
tolkes et centralt budskab om, at oplevel-
sen af at være helt alene i hele verden, er 
et ubehageligt scenarie for ethvert barn. 
For Palle var det blot en drøm, men for 
mange børn og unge er det en virkelig-
hed, som de langtfra er lige så gode til  
at italesætte som Palle. 

Derudover er det langt fra alle børn, 
som oplever, at italesættelsen af ensom-
hed er en mulighed. Derfor må opmærk-
somheden rettes mod de børn og unge, 
for hvem oplevelsen af at være uønsket 
alene ikke er en drøm, men en smerte-
fuld virkelighed, da ensomhed er en  

“…den intense og  
langvarige ensom-
hed relaterer sig til 
adskillige proble- 
matikker, som kan 
have konsekvenser 
for unges psyko- 
logiske udvikling på 
uhensigtsmæssige 
måder. Unges en- 
somhed fortjener 
derfor også at blive 
behandlet som en  
separat problematik, 
der ikke negligeres  
til et ufarligt  
aldersfænomen.”
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“Hendes pointer understreger, at der til trods 
for mange gode hensigter i at fremme børns 
tarv og livsduelighed, forekommer en
fatal mangel på grundliggende interesse i 
deres behov og følelsesliv.”

aktuel og alvorsfuld problematik blandt 
børn og unge i Danmark. Børn og unge 
skal have handlemuligheder i mødet 
med ensomheden, uanset hvilke udfor-
dringer de har. Derfor må vi blive bedre 
til at forstå, hvorfor børn og unge føler 
sig ensomme i dag. 

Vi behøver en ny  
børnepolitisk dagsorden
Som børnelivsforsker Sine Penthin 
Grumløse fornyligt har påpeget, så har vi 

i årtier været ekstremt optagede af, 
hvordan børn kan gøres dygtigeres. I  
stedet er det nu tid til at spørge, hvordan 
børnene har det? Børnepolitikken skal 
interessere sig for, hvordan det er at 
være barn. Hun pointerer, hvorledes der 
i dag hersker et børnesyn, hvor det en-
kelte barn skal hjælpes på den rigtige 
måde, således at barnet kan optimere sig 
selv og bidrage bedst muligt til samfun-
det. Vi mangler at sætte spørgsmålstegn 
ved, hvad børn egentlig har behov for, at 

vi gør for dem. Den børnepolitiske dags-
orden må revurderes, således at vi  
arbejder for børn. Derudover appellerer 
hun også til, at politikerne lytter til de 
skolelærere, der fortæller, at de ikke kan 
løfte inklusionsopgaven under de nu- 
værende vilkår, og til pædagogerne, som 
fortæller, at der ikke er gode nok betin-
gelser for at gøre et godt arbejde i ins- 
titutionerne.6 Hendes pointer under- 
streger, at der til trods for mange gode 
hensigter i at fremme børns tarv og livs-
duelighed, forekommer en fatal mangel 
på grundliggende interesse i deres  
behov og følelsesliv.  
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DE UNGES  
STEMMER

Af Katrine Marie Fleischer Vinther      foto Adobe Stock

”Det er dybt. Det er en meget dyb psykisk smerte. Den lille stemme, der nogle gange 
kan komme frem og sige, at man ikke har nogle venner. Den lille usikre stemme. Den 
rammer bare så meget hårdere end fysisk smerte. Man føler sig ikke hjemme. Det er 
svært at føle sig hjemme nogen steder.” Sådan fortæller en af de unge, vi har talt,  
for at blive klogere på ensomhed. Nu giver vi plads til de unges stemmer og deres 
råd til de unge, der føler sig ensomme, samt hvordan man kan afhjælpe ensom-
hed hos unge. Derfor lægger vi vægt på deres ord og budskaber.

Hvordan føles ensomhed?
”Da jeg var rigtig ensom, plejede jeg  
at gå i seng hver aften og ønske, at jeg 
ville blive en del af et stort fællesskab.”

Sådan udtrykker en ung pige sig 
omkring hendes længsel efter at høre 
til i et socialt fællesskab og opleve sam-
hørighed med sine jævnaldrende. Hun 
fortæller, at hun ofte i folkeskolen op-
levede, at hun måtte presse sig ind i de 
sociale grupperinger, men aldrig fik lov 
til at blive en del af deres fællesskab. 
Hendes historie er langt fra enkelt- 
stående, da mange unge, der starter 
på specialefterskole, har oplevet at stå 
udenfor fællesskabet. Fortællingerne 
om de unges ensomhed er mangfol- 
dige og rummer både mobning, social 
isolation, indtrædelse i en rolle som 
klassens klovn og skolevægring grun-
det oplevelsen af at være anderledes 
end andre. De beskriver ordet ensom-

hed som mangel på social kontakt og 
nærvær. Det kan ramme dem lige  
pludseligt, når det går op for dem, at 
de ikke har nogen at dele noget med 
eller hvis de pludselig mangler deres 
nære ven, som de er fortrolige med. 

I en af drengenes fortælling står det 
centralt, at ensomhed føles som en 

dyb psykisk smerte. Han beskriver sig 
selv som udadreagerende i folke- 
skolen, og at andres fortælling om ham 
var, at han var aggressiv. Der var der-
for heller ikke nogen, som turde at 
snakke med ham. Han har følt sig 
stemplet tidligere i sin skolegang, og 
havde derfor svært ved at få nye  
venskaber. Han fortæller, at følelsen af 
ensomhed kan være traumatiserende.

Selvværd og selvtillid  
på specialefterskole
“Det er dybt. Det er en meget dyb  
psykisk smerte. Den lille stemme, der 
nogle gange kan komme frem og sige, 
at man ikke har nogle venner. Den lille 
usikre stemme. Den rammer bare så 
meget hårdere end fysisk smerte. Man 
føler sig ikke hjemme. Det er svært at 
føle sig hjemme nogen steder.”

“Der er ikke nogen  
grund til at være 
ét får i en kæmpe 
flok, når I kan være 
en kæmpe flok af 
hyrder.”

TEMA
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Han måtte gennem længere tid gøre opmærk-
som på, at han havde et behov for at skifte skole og 
få en ny begyndelse med andre unge, inden han fik 
muligheden for at starte på specialefterskole. På 
efterskolen oplever han et meget berigende møde 
med lærere, som udgør autoriteter, hvilke han kan 
gå i dialog med gennem en venskabelig relation. 
Netop denne kommunikation frembringer selvtillid 
og er et tema, som også fremtræder hos andre af de 
adspurgte drenge. De føler sig også bedre tilpas, nu 
hvor de har fået venner på skolen. De har opnået 
bedre selvværd og enkelte beskriver endda deres 
start på efterskolen, som noget der har ændret ALT 
for dem. 

Det er bedre at have én fugl  
i hånden end ti på taget
Alle eleverne, vi har talt med, mener, at det altid er 
bedst at have tætte venner end mange distancere-
de venskaber. Verbal kommunikation vægtes højt 
og muligheden for at kunne have dybe samtaler.  
De sociale aktiviteter, man laver sammen med sine 
venner, behøver ikke at være af særlig skelsættende 
karakter, da de har nok i fortroligheden i de nære 
relationer, og den tryghed, som netop denne rela- 
tion frembringer. De giver dog udtryk for at have et 
behov for venner, som de kan spejle sig i. Derudover 
oplever nogle af eleverne, at de er en del af fælles-
skaber i form af vennegrupper, hvori de skal være 
forpasselige med at vise tillid. De frygter at blive  

Råd til at hjælpe 
unge, som føler 
sig ensomme
    Tal med dem
   Start en samtale
   Vis interesse for  

personen 
   Vis at du gerne vil  

gøre et godt indtryk

 Råd til unge, 
som føler sig 

ensomme
DROP FACADEN

OPSØG NOGLE MENNESKER

FIND SAMMEN MED NOGLE, DER  
HAR SAMME MODENHED SOM DIG

SØG IND I NYE FÆLLESSKABER

TAL MED NOGLE OM DET 
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“Det er dybt. Det er en meget dyb psykisk smerte. Den lille stemme,
der nogle gange kan komme frem og sige, at man ikke har nogle
venner. Den lille usikre stemme. Den rammer bare så meget hårdere
end fysisk smerte. Man føler sig ikke hjemme. Det er svært at føle 
sighjemme nogen steder.”

mistolket og udstillet på bekostning af, 
at andre unge i fællesskabet kan præ-
stere ved at udstille dem. Tillid er altså 
ikke givet, men noget man sikrer gen-
nem nære relationer. Det er altså ikke 
mængden af venner, men kvaliteten af 
venner, der tæller.

Råd til ensomme unge  
fra ensomme unge
De unge giver udtryk for, at man som 
udenforstående kan gøre noget for at 
hindre, at andre føler sig ensomme. 
Man må give folk en chance og huske 
på, at man ikke ved, om man har noget 
tilfælles, før man snakker sammen og 
måske kan man endda skabe nogle inte-
resser sammen. Man skal helt konkret 
ikke dømme en bog på dens omslag. Til 
de unge, der føler sig ensomme, lyder 
rådene, at man skal forsøge at droppe 
facaden og tage små initiativer, til at ind-
gå i fællesskabet. Tænk løsningsoriente-
ret frem for at tænke på problemet, 
selvom det kan være svært. Man lukker 
sig mere inde, når man kan bruge sin 
mobil til socialt samvær og man bedøm-
mer folk, inden man møder dem, fordi 
man har mulighed for at vurdere hinan-
den gennem de sociale medier. Den di-
gitale kommunikation muliggør også, at 
de sociale grupperinger får et online liv, 
hvilket tydeliggør, at nogle elever ikke er 
en del af fællesskabet. 

Råd til lærere som omgås  
børnene hver dag
De unge giver udtryk for, at lærerne  
gerne må blande sig noget mere. Helt 
konkret foreslår de gruppearbejde, hvor 

Ræk ud og  
giv folk en 

chance. Måske 
har I noget  
tilfælles

læreren styrer sammensætningerne af grupperne, 
så de får mulighed for at indgå i forskellige sociale 
sammenhænge. Derudover efterspørger de unge, at 
ensomhed italesættes. De opfordrer også til, at man 
taler om ensomheden frem for at tale om fælles- 
skabet. Det kan være mere presserende end idealet 
om at skabe fællesskab.  

Der skal lyde en stor tak til de unge fra Try  
efterskole, Dybbøl efterskole og Rødding efter-
skole, som har valgt at dele deres historier, føl- 
elser og oplevelser om ensomhed, venskaber og 
fællesskaber. Som beretningerne fra efterskole-
eleverne indikerer, giver det mening at spørge 
ind til børn og unges ensomhed, da det er en indis-
kutabel indgang til ekspertviden på området.
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FØLG MED I  
LIGEVÆRDS ARBEJDE

Du får indblik i Ligeværds arrangementer, foreningens  
politiske arbejde, børn, unge og voksne med særlige behovs  

liv og det daglige arbejde i sekretariatet ved at følge Ligeværd 
på de sociale medier og modtage vores nyhedsbrev,  

som udkommer hver 14. dag. 

Facebook
facebook.com/ligevaerd

Nyhedsbrev
ligevaerd.dk/ligevaerd-online

LinkedInLinked.com – søg på "Ligeværd"

Twitter
twitter.com/Ligevaerd



U D  A F  
E N S O M H E D E N S  

S K A L

Af / Foto Helene Kaas

”Jeg vil bare gerne prøve at have en ven.” Sådan svarer mange af de unge, der gerne vil 
gå på Rødding Fri Fag- og Efterskole til den indledende optagelsessamtale. Og det er netop 
der skolens fokus ligger. De gør meget ud af at fortælle kommende elever, at selvom de har 
dansk og matematik på skemaet, så kan de ikke garantere deres elever, at de bliver bedre  
til de fag. De kan til gengæld garantere, at eleverne vokser som mennesker, bliver en del af  

et fællesskab og får mennesker omkring sig, som holder af dem. I vores undersøgelse af  
ensomhed blandt børn og unge med særlige behov er vi taget til Rødding Fri Fag- og  

Efterskole for at snakke med lærerne Mette Hjort Høggaard og Ann Mia Lauritsen om, 
hvordan de møder ensomhed blandt deres elever, og endnu mere interessant: Hvordan 

hjælper de deres elever med at blive en del af et fællesskab?

Ensomhedens skal
Vi lægger ud med en snak om,  
hvor omfattende ensomhed er  
hos deres elever.

Ann Mia: ”De kommer næsten alle  
sammen med en følelse af forkerthed. 
En følelse af, at de ikke mestrer at være 
mennesker, at være unge mennesker på 
de vilkår, som de føler, de skal leve op til, 
og det giver en følelse af ensomhed.” 

Mette: ”I starten af skoleåret, når ele-
verne kommer til os, får vi hvert år elever 
ind som har ligget, to, tre, fire år under 
dynen. Tingene er kuldsejlet for dem og 
det hele bare har været rigtig svært. De 
elever, oplever vi, er meget ensomme. Vi 
havde en elev, som da han kom, havde 
mistillid til alt og alle omkring sig, fordi 
alt var gået skævt. Der var nogle familie-
relationer, som var rigtig svære, og når 

man bliver svigtet af dem, man holder 
allermest af, kan man godt blive ensom. 
Når skolen oveni ikke fungerer og der 
ikke er andet, der fungerer, og det ender 
med, at man ligger hjemme under dynen 
i årevis, så bliver man ensom.”

Ann Mia: ”De unge ser mange steder i 
medierne og i skoleklasser, at det rigtige 
er at have mange venner og få mange 
likes på de sociale medier, når man  
lægger billeder op, hvor man er omgivet 
af en masse venner. Kan man ikke selv 
stå mål med det, fordi man for eksempel 
har en autismediagnose, der gør, at man 
ikke kan håndtere så mange mennesker 
omkring sig, eller ikke kan aflæse andre 
mennesker, så er der mange af dem, som 
føler sig forkerte og føler sig udenfor.  
Vores elever siger ikke ”jeg føler mig en-
som”, men de siger ”jeg føler mig alene”, 

”jeg føler mig ikke som en del af grup-
pen”, ”jeg har ingen venner”, ”jeg ved 
ikke, hvad jeg skal om eftermiddagen”. 
”jeg har aldrig lært, at der har været  
nogen for mig om eftermiddagen.”

Arbejdet med at få hul på skallen 
På Rødding Fri Fag- og Efterskole er 
der 33 elever på efterskoledelen. Alle 
elever har en primær kontaktperson 
og en 2. kontakt. Mette og Ann Mia  
har hver fem drenge, som de er  
primær kontaktperson for. De fortæl-
ler her, hvad der skal til for at få deres 
elever ud af ensomhedens skal.

Mette: ”Det er vigtigt, at der kommer  
tydelige og synlige voksne ind i deres liv, 
som de kan stole på. Man skal som lærer 
have lysten til at gå ind i det og lægge  

TEMA
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“Vi har gjort meget 
for at skabe det rum, 
hvor det er okay at 
sige, ’i dag er en skidt 
dag.’ Helt konkret har 
vi brugt mange timer 
i starten af skoleåret 
på at vise nogle små 
filmklip om, hvordan 
det er ude i verden. 
Det er nogen, der bor 
i sådan en familie her. 
De tror i starten, at 
de er den eneste, der 
står med et problem 
som deres.”
noget af sig selv, ellers kan det ikke lykkes. 
Nogle af dem er tre år følelsesmæssigt og 
har brug for mange kram og meget berø-
ring. Vi berører meget i de tilfælde, vi me-
ner, det kan give noget, for mange af dem 
er meget i underskud. De har hudsult. 
Nogle af eleverne, som bliver urolige i  

timerne, når vi ved at lægge en hånd på 
skulderen, ae dem eller nusse dem på 
ryggen. Det skal man også turde.”

Ann Mia: ”Det er helt vildt vigtigt, når 
de kommer her, at de lærer, at de kan 
stole på os voksne, for mange af dem har 
været vant til, at de voksne omkring dem, 
ikke har holdt aftaler. Det kan være små 
ting, når man har en autismediagnose, 
der gør, at man føler sig svigtet igen”. 

Mette: ”Det er et meget relations- 
båret arbejde. Det handler om få dem 
fortalt, få dem vist og bevist, at de er 
gode nok, at det nok skal gå og at vi skal 
nok hjælpe dem ud af det, de står i. Det 
er en stor og tung opgave, fordi de kom-
mer med den fortælling, at de ikke dur 
til noget. Der skal masser af samtaler til, 
hvor man får snakket om de ting, der er 
svære. Og så skal man være enormt  
anerkendende overfor den problematik, 
som de står i, for de føler sig tit meget 
forkerte. De tænker, ’nu lader jeg bare 
være med at gøre noget, og holder mig 
for mig selv, for så gør jeg ikke noget 
forkert.’ De er vant til at blive misforstå-
et i alt, hvad de gør, fordi de ikke forstår 
de sociale spilleregler. Mange af dem 
kommer med nogle relationer bag sig, 
hvor de ikke er blevet troet på, er blevet 
hørt eller set. Hos os møder de nogle 
voksne, der siger ’ja, det du lavede i går, 
var ikke godt, men i dag skal det nok  

blive godt igen.’ Vi bliver ved med at 
sige, ’i dag skal det nok blive godt. Jeg 
tror på dig. Jeg ved, du kan.’ Vi bliver ved 
med at finde gejsten frem, og nogle  
gange prøver de det virkelig af. De bliver 
ved med at lave det samme ballade igen 
og ser hvor langt de kan skubbe den. Og 
vi bliver ved med at møde dem med ’vi 
tror på dig, det skal nok gå.’ Lige pludse-
lig falder paraderne, og så kan man  
begynde at arbejde med dem. Andre 
bryder fuldstændig sammen i starten af 
relationen og skal skrabes op igen.” 

Nysgerrighed,  
gåture og varm kakao 
Mette og Ann Mia er meget bevidst 
om, hvad der skal til for skabe de  
bedste rammer for de svære samtaler, 
som er nødvendige for at få de unge 
ud af deres skal. 

Mette: ”Allerførst starter man med at 
lave noget rart og hyggeligt. Det kan 
være at drikke varm kakao eller en gåtur 
i skoven. Noget, der gør, at den unge  
synes det er rart. Nogle gange kan det 
tage et halvt år, før du får åbnet den 
unge op, fordi der er så meget, der bloke-
rer, og de ikke er vant til at kunne stole på 
voksne. Når de først begynder at åbne 
sig, skal man bare lytte. Lytte uden at 
dømme. Bare lytte til, hvad de har at for-
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tælle uden at lægge sine egne normer og 
regler ned over det, så de føler sig hørt. 
Derefter kan man begynde at arbejde 
med dem.”

Ann Mia: ”Nogle af de unge menne-
sker har bare brug for, at man sætter sig 
på sengen hos dem og har en snak.  
Andre har brug for, at man tager væk fra 
skolen og bare er en-til-en. Andre igen 
har brug for, at man går ved siden af hin-
anden eller sidder ved siden af hinanden 
i en bil. At lave noget, hvor man ikke  
kigger hinanden i øjnene, og hvor der er 
andre ting at tale om først. Det gælder 
om at vise interesse for det, som de inte-
resserer sig for. Noget af det vigtigste er 
at være nysgerrig. Ikke at dømme noget 

som helst, men bare spørge nysgerrigt. 
Jeg tror aldrig, at jeg har lært så meget 
om E-sport, skateboard og insekter. Ved 
at vise interesse for noget, som for dem 
er ufarligt at tale om, så begynder det 
stille og roligt med, at man kan hive nog-
le lag af. Med nogle kommer det efter én 
samtale og med andre kommer det efter 
mange samtaler, så man skal ikke give 
op. Det er det værste, man kan gøre, 
over for de her unge mennesker.” 

Mette: ”Piger er anderledes end drenge. 
Med drengene handler det meget om 
grænser. Det kan være sværere at nå ind 
til pigerne, for de bliver tit meget kede af 
det. Med nogen hjælper det at sætte sig 
og spille det computerspil, de kan lide. 

Med andre hjælper det at tage ud og 
shoppe og få en snak, mens man gør 
det, eller gå ned i køkkenet og bage en 
kage. Det er meget forskelligt, hvad der 
virker, men tit og ofte virker det at lave 
en handling, mens man snakker. Det 
kan også hjælpe med en gulerod – at 
man kører hen på en cafe og får en kop 
varm kakao. Bilturene er gode – især 
dem på vej hjem. Vi tager deres kriser 
og fnidder fnadder seriøst. Der er man-
ge snakke med eleverne om de udfor-
dringer, de har. Udfordringer, som unge 
mennesker normalt selv kan finde ude 
af. Kæreste- og venskabsting. Det kan 
unge mennesker ude i verden godt løse, 
men vores unge mennesker kan ikke 
løse det selv, så vi er med inde over 
mange ting. Vi er nødt til at guide dem. 
Det er det, vi er, vi er guider i deres liv 
så længe, de er her.” 

Fællesskabsøvelse  
i et trygt rum
Noget, som lærerne i Rødding er me-
get opmærksomme på, er, at de unge 
godt kan være en del af et fællesskab 
uden at have en masse venner eller en 
bedste ven. De bruger en bestemt 
øvelse til at give de unge følelsen af at 

“Allerførst starter man med at lave noget 
rart og hyggeligt. Det kan være at drikke varm 
kakao eller en gåtur i skoven. Noget, der gør, 
at den unge synes det er rart. Nogle gange kan 
det tage et halvt år, før du får åbnet den unge 
op, fordi der er så meget, der blokerer, og de 
ikke er vant til at kunne stole på voksne.”
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Fællesskabsøvelse 
i et trygt rum

1    Skab et trygt rum ved at vise videoer om, hvordan det er ude i verden. 
Videoer med emner, de unge kan genkende, men i første omgang 

handler det om dem ude i verden. Der ligger videoer på redbarnet.dk. 
Når det trygge rum efter en periode er skabt, kan I gå videre. 

2      Bevæg jer stille og roligt over til at snakke om hvordan det er for  
eleverne. Skriv ned eller snak for eksempel om, hvordan det var at 

starte på skolen. Når det virker til, at eleverne er trygge med det, kan  
I gå videre til den egentlig øvelse.

3 Stil jer op på en lang række – både lærere og elever – og stil ufarlige 
spørgsmål som for eksempel ”har du en søster?”. Alle dem, der har 

en søster, stiller sig så ud til den ene side. Og sådan fortsætter I stille  
og roligt hen mod spørgsmål af tungere karakter. 

være en del af et fællesskab. Hvis 
øvelsen skal være en succes, er det  
afgørende først at skabe et trygt rum. 

Ann Mia: ”Vi har gjort meget for at skabe 
det rum, hvor det er okay at sige, ’i dag er 
en skidt dag.’ Helt konkret har vi brugt 
mange timer i starten af skoleåret på at 
vise nogle små filmklip om, hvordan det 
er ude i verden. Det er nogen, der bor i 
sådan en familie her. De tror i starten, at 
de er den eneste, der står med et pro-
blem som deres. Vi starter ude i verden 
og viser, hvad der findes. Så går vi stille 
og roligt tættere på og begynder at kigge 
på, hvordan er det så for mig. Her funge-
rer det godt at skrive ned eller indtale, 
hvordan det var at starte på den her  
efterskole.

Når det trygge rum er skabt, kan  
man begynde med selve øvelsen. 

Ann Mia: ”Vi står på en lang række, og så 
siger jeg for eksempel; ’Alle dem, der er 
blevet konfirmeret, går til denne side, 
alle dem, der ikke er, går til den anden 
side, dem, der er i tvivl, bliver stående. 
Så kan vi have en snak om, hvad det  
betød for den enkelte. Der er helt lette 

spørgsmål som ’har du fået børstet  
tænder i dag’, ’har du spist morgenmad?’. 
Når vi har haft nogle af de lette spørgs-
mål, bevæger vi os stille og roligt til de 
tunge spørgsmål som ’har du en diag- 
nose?’ og så kan vi få en snak om det.”

Mette: ”Når først rummet er skabt, er 
det faktisk ikke svært for dem. Pludselig 
står de der, og over halvdelen af dem 
står over i diagnosefeltet og opdager, at 
der er andre end dem selv, der har en 
diagnose. Det med at være i fællesskabet 
uden nødvendigvis at tale om det, men 
bare kan spejle sig i at mange andre har 
en diagnose. Vi havde også spørgsmålet 
’er du blevet mobbet?’. Vi havde en, som 
ikke var blevet mobbet. Jeg tror, det 
handlede om, at han ikke så det.  
Næsten alle stod så i ”jeg er blevet 
mobbet feltet” og pludselig var det  
legalt at snakke om, hvordan det var at 
blive mobbet. Ved at de kan spejle sig i 
en gruppe og se at andre er blevet 
mobbet, så tør de godt fortælle om det. 
Det er en mega god øvelse til at komme 
i gang med fortællingen, fordi man hele 
tiden er en del af noget større, som har 
det på samme måde som en selv.” 

Ann Mia: ”Det vigtige er også, at vi 
voksne er også med i øvelsen. Vi holder 
ikke noget skjult. Vi siger også hvis vi har 
været med til at moppe nogen eller er 
blevet mobbet. Vi fortæller også om, at 
vi har mistet en bedsteforælder eller en 
forælder. Det er for at vise, at vi godt 
kender de følelser, de står med.” 

Mette: Vi mærker et behov fra dem 
for at prøve at stå i det her. De synes, det 
er fedt at få lov til at fortælle og være en 
del af det. Der bliver virkelig skabt et  
fællesskab.  

I lærergruppen 
har de løbende 

og tæt dialog om 
de unges og deres 

egen trivsel
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Det bedste 
    er sammenholdet
”Jeg havde ingen venner.” Sådan fortæller 
den 16- årige dreng, der sidder overfor mig, 
om sin tid i folkeskolen. Han hedder  
Sebastian og er efterskoleelev på Rødding 
Fri- Fag og Efterskole, hvor han har gået  
siden august. Han har sagt ja til at snakke  
lidt med mig om ensomhed og fællesskaber. 

”Ha ha du kan ikke stave”
Sebastian gik i folkeskole til og med 7. 
klasse. Derefter gik han et år på en 
idrætsefterskole og nu går han så på 
Rødding Fri Fag- og Efterskole sammen 
med 32 andre efterskoleelever og 33  
fagskoleelever. Sebastian er ordblind  
– noget, han oplevede, at lærerne i folke-
skolen ikke tog hensyn til. Han fortæller, 
at han skulle arbejde på samme måde 
som de andre i klassen, og det hele 
handlede om at blive klar til at tage 9. 
klasse eksamen. Det havde store konse-
kvenser for Sebastians lyst til at tage af 
sted om morgenen og hans forhold til 
det at gå i skole. 

”Det var modbydeligt, hvis jeg må sige 
det sådan. Jeg havde ikke lyst til at tage i 
skole. Der var flere gange, hvor jeg sagde 
til mine forældre, at jeg var syg, fordi jeg 
ikke gad derhen. Jeg fik lov til at blive 
hjemme, men så opdagede mine for- 
ældre det til sidst. Så fik vi en snak om, 
hvorfor jeg ikke ville i skole. Jeg fortalte 
dem, at det ikke var rart at være der, for-

di de andre drillede mig, når jeg ikke  
kunne stave til ordene.”

Om tiden fortæller Sebastian også, at 
han ingen venner havde. Der var tre, som 
han beskriver som nogen, han ”snakkede 
rigtig godt med” – han retter dog hurtigt 
sig selv, ”eller egentlig bare snakkede lidt 
med”.  

Sebastian var ikke i tvivl om, at han ikke 
var en del af fællesskabet i folkeskolen:

”Sidste sommer fandt jeg ud af, at de 
havde holdt en fest for dem, der stoppe-
de på folkeskolen for at tage på efter- 

skole. Jeg var den eneste, der ikke var  
inviteret, så det var tydeligt, at jeg ikke 
var en del af det. Det gjorde rigtig ondt, 
da jeg fandt ud af det.” 

“Sammenholdet er det 
bedste ved at gå her. 
Jeg kan sige alt til 
mine venner her.”

Af / Foto Helene Kaas

Sebastian  
valgte selv, at  

billedet af ham  
skulle tages her

TEMA
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Den første bedste ven
Sebastians forældre, skolen og kommu-
nen kom frem til, at det ville være det 
bedste for Sebastian at komme på efter-
skole. Han kom derfor på Ulbølle Idræt-
sefterskole – den eneste idrætsefterskole 
for unge med særlige behov i Danmark. 
Her fik han sin første bedste ven, som 
stadigvæk er hans bedste ven. Sebastian 
fortæller med smil i øjnene, at hun bor i 
Vejle, og at han lige har været til hendes 
fødselsdag. 

Det bedste er sammenholdet
Om den første tid på Rødding Fri Fag-  
og Efterskole fortæller Sebastian, at han 
følte sig alene, fordi han ikke kendte  
nogen, men det ændrede sig hurtigt. Helt 
i tråd med, hvad lærerne Mette og Ann 
Mia fortalte i interviewet på de forrige 
sider om at give de unge en fællesskabs-
følelse, føler Sebastian, at han er blevet 
en del af et fællesskab. 

”Der er mange andre, der har det lige-
som en selv, og så er det nemmere at få 
venner. Jeg føler, at skolen her accepterer 
mig som jeg er. Og lærerne hjælper også 
en med at få venner. Hvis jeg er ked af 
det, kan lærerne se det, og så hjælper de 
en. Sammenholdet er det bedste ved at 
gå her. Jeg kan sige alt til mine venner 
her.”

Selvom han har fået venner og føler 
sig som en del af et fællesskab, rammer 
følelsen af at være alene stadig Sebastian, 
men han har fået en anden forståelse af 
følelsen, og ved hvad han skal være  
opmærksom på. 

”Hvis jeg er ked af det, så føler jeg, at 
der ikke er nogen, der vil hjælpe mig, 
selvom de gerne vil hjælpe mig her på 
skolen, men sådan føler jeg, fordi jeg  
lærte i min folkeskole, at der ikke var  
nogen, der ville hjælpe mig. Så trækker 

jeg mig væk. Sidder på mit værelse og ser 
film og så går der tyve minutter, så er jeg 
klar igen. Vi har skrevet ned i starten af 
skoleåret, hvad der skal blive bedre i  
løbet af året. En af mine ting er, at jeg skal 
blive bedre til at gå til andre, når jeg er 
ked af det.” 

Fra mobber til mobbeoffer
Under en kort pause i vores snak, lyder 
det fra Sebastian.

”Jeg har faktisk selv været med til at 
mobbe i min folkeskole.” Han fortæller 
videre: ”Vi var en gruppe drenge, der  
drillede de små, men så så jeg, at de blev 
kede af det, og så holdt jeg op med at 
mobbe. Så begyndte jeg selv med at blive 
mobbet, fordi jeg ikke ville mobbe de  
andre mere. Jeg lod det bare være, fordi 
jeg vidste, at de nok skulle stoppe, hvis 
de ikke fik en reaktion. Jeg gider ikke, at 
folk skal blive kede af det. For er par år 
siden, kom jeg til at tænke på, hvad der 
kunne være sket med dem, hvis jeg ikke 
var stoppet med at moppe dem. Der er 
faktisk folk, der begår selvmord, fordi de 
bliver mobbet.”

Sebastian kigger på mig, da han har 
fortalt færdigt. Empati og eftertænk- 
somhed lyser ud af ham. Han kommer 
med et par råd til dem, der bliver mobbet 
og dem, der mobber:

”Hvis du bliver mobbet, så gå til de 
voksne. De kan meget mere. Lærer, for-
ældre, moster eller onkel – det er lige  
meget – bare gå til en voksen. Og til dem, 
der mobber: ’Tag jer sammen og stop 
med det.’”

Jeg spørger, om der er nogen, der 
mobber hinanden på Rødding. Og der 
kommer et rungende NEJ fra Sebastian 
kombineret med et stort smil og et ud-
tryk, der bekræfter, at sådan noget har 
ikke hjemme på efterskolen. Drilleri  
derimod, er en anden sag:

”Vi driller hinanden meget for sjov.  
Vi laver sjov med hinanden og leger vi 
mobber, men det er kun for sjov.”  

Om Sebastian 

    16 år
    Spiller badminton  

og computer
    Har gået til  

håndbold i 12 år
    Vil gerne være  

brandmand ligesom 
hans far og onkel

“Vi har skrevet ned  
i starten af skoleåret, hvad 
der skal blive bedre i løbet af året.  
En af mine ting er, at jeg skal blive  
bedre til at gå til andre, når jeg  
er ked af det.”
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Af Mette Davidsen      Grafik Copenhagen Game Lab

Det kan være svært at sige højt, at man føler sig ensom. 
Det er en følelse, som er tabubelagt og rammer unge med 
særlige behov i højere grad end andre unge. De unge føler 
sig anderledes, og har svært ved at bede om hjælp. De 
oplever mange skift i deres liv, hvor det er svært for dem  
at holde fast i deres sociale relationer. 

Brætspil som redskab til dialog  
Som du kunne læse i interviewet med lærerne på Rødding Fri Fag- 
og Efterskole er snakke – og mange af dem – omkring de svære ting, 
der gør, at man føler sig ensom, vigtigt i arbejdet med at afhjælpe 
ensomhed og indgå i fællesskaber. Derfor har Ligeværd udviklet  
læringsbrætspillet ”SOLUM – et brætspil om ensomhed, venner og 
fællesskaber”. Brætspillet, der bliver færdigt til marts, er et redskab 
til at skabe dialog blandt både unge og de personer som støtter 
dem. SOLUM er udviklet af medarbejdere fra Ligeværds medlems-
skoler, og bygger derfor på stor faglig viden om ensomhed blandt 
unge med særlige behov samt de unges egne erfaringer med  
ensomhed. 

SOLUM er et spil om ensomhed, venner og fællesskaber
Brætspillet giver spillerne mulighed for at genkende ensomhed hos 
sig selv og andre. SOLUM præsenterer eksempler på handlinger, 
som spillerne selv kan udføre for at mindske ensomheden og  
styrke deres sociale relationer. I SOLUM møder spillerne fire hoved-
personer, som de skal hjælpe med at være gode kammerater og 
styrke deres venskab. Hovedpersonerne oplever situationer, hvor 
spillerne skal beslutte, hvad der er det bedste at gøre. Alle hoved-
personerne har særlige udfordringer, som påvirker deres mulighed 
for at opbygge venskaber og indgå i fællesskaber:

En deltager i udviklings- 
processen siger:
”Der bliver skreget og råbt ude i  
normalområdet på, at det er et pro-
blem, at undervisere og faggrupper 
ved alt for lidt om diagnoser og  
udfordringer hos børn og unge med 
særlige behov. De mangler helt kon-
krete redskaber og materialer, som 
de kan arbejde med. De mangler 
ofte kendskab til måder, som man 
kan arbejde med elever med udfor-
dringer på.

Det her brætspil er et helt konkret 
redskab. Værsgo. Det kan I spille i 
klassens time.”

Rikke Lybech, underviser ved AspIN Trekanten 
og deltager i udviklingsteamet.

SOLUM – et brætspil 
om ensomhed, venner 
og fællesskaber

TEMA
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Alberte
Alberte er startet på en ny 
skole og savner vennerne 
hjemmefra. Hun er den stille 
type og har svært ved at finde 
nye fællesskaber. Det er vig-
tigt for hende at klare sig godt 
i skolen. Alberte går til  
gymnastik.

Oliver
Oliver vil gerne være en god 
ven, som altid finder på sjov. 
Han er usikker på sig selv. Han 
føler sig anderledes, og at  
andre ikke forstår ham. Han 
bliver tit vred, selvom han ikke 
mener det. Oliver glemmer 
ofte sine aftaler.

Josef
Josef har lækkert hår. Han er 
meget populær. Men han har 
det svært med folk, der står 
tæt på ham, eller hvis der er 
for meget larm. Josef er god til 
at tegne og gamer også på sit 
værelse.

Emma
Emma vil gerne være sammen 
med andre, men hun kommer 
tit til at sige det forkerte. Hun 
er med i mange fællesskaber, 
men hun føler ofte, at hun  
bliver valgt fra. Hun er meget 
på sociale medier. Emma går 
til håndbold og elsker det.

For hver spillerunde udvælges en hoved- 
person, som lægges i midten af spillepladen. 
Derefter placeres hovedpersons nære  
venner, venner og bekendte rundt om dem. 
Alle personer i spillet har en glad og en sur side. Den handling, 
som spillerne vælger for hovedpersonerne, medfører et  
resultat, som påvirker om personerne i spillet er glade eller 
sure, om de flytter sig tættere på eller længere væk fra hoved-
personerne og om hovedpersonen er del af fælleskaber.

De unge tester SOLUM
Fire unge i en Unge For Ligeværd - klub spiller SOLUM.  
De har valgt Emma som hovedperson.

Spiller 1 læser kortet ”Pause” op:
Der er pause, og Emma ser, at Michelle og de andre piger  
fra musik står og snakker. Emma vil gerne være en del af snakken. 
Hvad gør Emma?

Find nu kort 19 og 20. I skal vælge et af dem.

Spiller 1 finder kortene og læser højt:
  
Lytter: Emma stiller sig over til gruppen og lytter. Inge lægger  
mærke til hende, så hun viser sine nye sko frem (kort 19). 

 Frokost: Emma går over til gruppen og spørger  
hvad der er til frokost (kort 20).

Spiller 2 siger: Neeeej, det er ikke en god ide,  
at hun spørger, hvad der er til frokost.

Spiller 3 siger: Jeg tror, hun spørger, hvad der er  
til frokost for at komme i snak med dem.

Spiller 4 siger: Jeg tror altså, det bedste er, at hun viser sine nye sko.

Spiller 1 siger: Jeg tror altså, hun spørger, hvad der er til frokost.

Spiller 3 siger: Ja, så er man mere i kontakt.

Spiller 1 siger: De andre bliver jo nødt til at svare Emma.
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Efter lidt mere snak beslutter spillerne sig for svar B) Frokost. 
Spiller 1 vender kortet om og læser resultatet af deres be- 
slutning: ”Ingen ved, hvad der er til frokost. Emma går med  
Michelle ind for at finde ud af det. Resultat: Michelle bliver glad. 
Michelle-brik vender allerede den glade side op, så derfor  
flytter spillerne hendes brik fra ”bekendte” til ”venner”, og  
dermed tættere på Emma, som ligger i midten af spillepladen.

SOLUM er et dialogskabende brætspil 
SOLUM faciliterer samtaler om egne oplevelser og erfaringer 
med at mindske ensomheden og vedligeholde venskaber, 
samt deltage i fællesskaber. Dialogen opstår både i løbet af 
spillet, når spillerne skal begrunde hvilke handlinger, der er de 
bedste at udføre i en bestemt situation, og i forbindelse med 
den afsluttende samtale, som er knyttet til hver hovedperson. 
Ved afslutningen af hver hovedperson møder spillerne spørgs-
mål, der beder dem forholde sig til de udfordringer. som hoved- 
personen har mødt, og hvad de gør i lignende situationer. 

Hovedpersonernes afsluttende spørgsmål lyder: 

Alberte:
Hvordan hjælper I jeres venner, hvis de er kede af det
eller føler sig udenfor? Og hvordan hjælper de jer?

Oliver:
Hvad kan der ske, hvis I ikke overholder en aftale med
en ven? Og hvordan løser I det?

Josef:
Hvordan hjælper I en, som har det svært med lyde,
støj, smag eller noget andet?

Emma:
Har I prøvet at blive uvenner med nogen online eller
på sociale medier? Hvad gør I, hvis det sker?

SOLUM skaber muligheden for, at unge med særlige behov  
taler om et emne, som kan være svært at sætte ord på. Ved at 
spille SOLUM gentager de unge strategier, som de kan bruge 
for at vedligeholde venskaber og indgå i fællesskaber. Netop 
muligheden for gentagelse er vigtigt, for at de unge kan op-
bygge nye kompetencer og fastholde viden. Brætspillet kan 
spilles i forskellige sammenhænge, så de samme strategier og 
den nye viden gentages for den unge i nye sammenhænge. 
Det er derved håbet, at den unge kan medtage viden fra én 
sammenhæng til en anden. At fastholde sociale relationer, når 
de oplever skift i deres liv, er nemlig netop noget, unge med 
særlige behov har svært ved. 

Fagfolk opsamler viden om ensomhed  
og unge med særlige behov gennem SOLUM
Brætspil spilles i fællesskab, og når SOLUM spilles, er alle  
sammen om at tage beslutninger for spillets hovedpersoner. 
De unge møder situationer, som de kender fra deres eget liv 
og kan reflektere over, hvordan hovedpersonen har det, og 
hvad hovedpersonen kan gøre for at opbygge venskaber og 
deltage i fællesskaber. De unge deler deres viden om det at 
være unge med særlige behov og føle sig alene. Fagfolk, som 
støtter de unge i samtalerne gennem spillet, får konkret viden 
om de unges sociale udfordringer og derved større indsigt  
i og viden om, hvad der er på spil hos unge med særlige behov 
der føler sig ensomme.

Brætspillet er således et ekspertudviklet læringsredskab, som 
ruster unge til at kunne klare sig i sociale sammenhænge og i 
mødet med ensomheden. Det styrker fokus på og viden om 
ensomhed hos fagpersonalet. SOLUM giver derved mulighed 
for, at unge med særlige behov og fagpersonale i fællesskab 
bliver klogere på ensomhed. Når SOLUM spilles har alle et  
fælles ansvar for at støtte hinanden i at tale om ensomhed, 
venner og fællesskab. Det bliver et fælles anliggende at viden-
dele og dele konkrete handlinger, der kan bringe de unge  
tættere på et liv med mindske risiko for ensomhed.
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VENNER

HOVEDPERSON RESULTATER

SOLUM er ét element i en  
større forebyggende indsats 
Ansvaret for at håndtere børn og unges ensomhed må løftes i 
fællesskab igennem videndeling og konkrete redskaber. Unge, 
der ofte føler sig isolerede, savner nogen at være sammen 
med eller føler sig holdt udenfor. Ensomme unge oplever  
oftere end deres jævnaldrende angst, hovedpine, mavepine, 
problemer med at sove og de har sværere ved at koncentrere 
sig. Derfor har mange af disse unge også svært ved at fast- 
holde uddannelse eller job (CEFU: Når det er svært at være 
ung i DK – unges trivsel og mistrivsel i tal. 2010). 

 
 
 
Ligeværds har fået midler af Socialstyrelsen til en forbyggende 
indsats mod ensomhed hos unge med særlige behov. Det  
dialogskabende læringsbrætspil, SOLUM, er udviklet som  
redskab til støtte af svære samtaler om de følelser, der er  
forbundet med ensomhed. En samtale, som både finder sted 
mellem de unge, der spiller og underviseren/støttepersonen, 
som støtter de unge i samtalerne.  
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Ung

Af Jytte Frodelund      fotos Private

”En multihandicappet pige med en kort livshistorie.” Sådan lød lægernes prognose, 
da Maj blev født for 36 år siden. Hun blev født 2 måneder for tidligt med sygdommen 
toxoplasmose (haresyge) og vejede kun 800 g. Den prognose har Maj gjort til skamme. 
Maj er i dag en ung kvinde med særlige behov, som har så meget lyst til livet. Og lyst til 
at klare sig selv. Hun har en dejlig positiv omgang med andre mennesker. Her får du 
historien om livsglade Majs udviklingsforløb, hvor foreningen Unge For Ligeværd har 
spillet en afgørende rolle. Historien er skrevet af Majs mor. 

Friskolen blev Majs redning
Som barn var Maj en pige, der var 
nysgerrig på mange ting, men hun var 
udfordret, da hun ikke var alders- 
svarende. Vores tilværelse krævede, 
at hun skulle i dagpleje, hvor hun  
trivedes, børnehave, hvor hun blev 
udfordret og senere skole, som var en 
kæmpe udfordring. Folkeskolen kunne 
hverken tilbyde hende specialunder-
visning eller understøttende under-
visning. Maj led i folkeskolen. Hun 
blev mobbet, og vi var udfordrede på, 
at Maj fik de samme opgaver og lekti-
er som de øvrige elever i klassen. Maj 
begyndte at trøstespise, og det var 
først, da vi flyttede hende til en fri- 

skole i de små klasser, hun begyndte 
at trives, fordi skolen forstod at se og 
nå Maj på det niveau, hun skulle un-
dervises på. Maj fik gode tilbud efter 
folkeskolen og viste hele vejen igen-
nem en sjov pige, der tænkte meget 
over livet, men som også blev snydt 
og bedraget af stærkere personer.

Mødet med Unge For Ligeværd
Da Maj afsluttede produktionsskolen, 
kom hun tilbage til Tønder, og der  
opdagede vi, at der fra nu af ikke var 
nogen tilbud i fritiden for unge med 
særlige behov. Brændt barn skyer  
ilden, og Maj ville under ingen om-
stændigheder nyde godt af de tilbud, 
kommunen tilbød unge. Derfor isole-
rede hun sig bag en computerskærm 
og fjernsynet. Som mor var det uud-
holdeligt at være vidne til. Majs far, 
papfar og jeg henvendte os til distrikt-
kontoret for at høre, om vi i fælles-
skab kunne oprette en ungdomsfor-

Maj er  
kommet  

langt med  
sit vægttab

MAJ FIK VINGER I 
UFL OG FLYVER HØJT
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ening for unge, der lå i gråzonen. Unge 
som ikke var udviklingshæmmede, men 
som havde et behov for at mødes med 
ligesindede, lave ting som andre unge 
også laver, blot under mere trygge ram-
mer. Vi holdt møder med politikere, med 
andre pårørende og unge. Pædagoger 
fra distriktet blev tilknyttet, og en skøn-
ne dag opdagede Majs far Unge For Lige-
værd. Hvorfor skabe den dybe tallerken, 
når den allerede var skabt! Vi kontaktede 
UFL, og inden længe havde vi en klub.

Fos os var det vigtigt, at de unge følte 
sig set og hørt, at det var deres klub, og 
vi havde på et tidspunkt Danmarks stør-
ste bestyrelse, hvor næsten alle medlem-
mer var med.

Udvikling gennem UFL
UFL har budt på mange oplevelser. De 
unge i UFL ser hinanden, tager hånd om 
hinanden og hjælper hinanden.

Det har været fantastisk at den udvik-
ling, mange af medlemmerne har været 

igennem. Hvor er det vigtigt at se men-
nesker i øjenhøjde. Give dem ansvar og 
anerkendelse. Maj stod for opsætning af 
avisen, hun var ferm til at sætte den op. 
Hun stod for ”formanden har ordet”, dog 
så jeg med lidt over skulderen, men or-
det blev skrevet i Majs ånd. En kollega 
hjalp med at printe bladet, og Maj var 
med første gang for at blive klogere på 
opsætning. Da vi kørte hjem, sagde hun, 
at hun kunne mærke, man skulle stryge 
min kollega med håret… flot iagttagelse. 
Hun blev så stærk i IT, at hun kunne 

fjernstyre min computer i København, da 
jeg på en rejse havde problemer, og det 
var enestående.

Læring og medansvar
Kasper fra UFL ringede på døren en dag, 
og spurgte om vi kunne lave pædagogisk 
dag for kommunens pædagoger. Han 
syntes, at pædagogerne fra en bestemt 
bogruppe stak næsen for langt frem og 
”skulle lære det!!” Vi fik sammensat en 
fantastisk dag, hvor de unge fra UFL var 
ledere. I skulle bare have hørt:” Ind på 

En dag i 
kærlighedens  

navn

“De unge i UFL ser hin- 
anden, tager hånd om 
hinanden og hjælper 
hinanden. Det har 
været fantastisk at 
den udvikling, mange 
af medlemmerne har 
været igennem. Hvor 
er det vigtigt at se 
mennesker i øjen- 
højde. Give dem ans-
var og anerkendelse.”
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række!”, ”Du må vente!”, ”dygtig!” - åh det 
var godt - og pædagogerne lærte det. De 
unge i UFL har holdt foredrag, også for 
andre grupper, modige foredrag om ung-
dom, som måske ikke var rosenrød, om 
seksualvejledning og om UFL. Hele tiden 
personlig læring og medansvar. 

Job i Rema1000
Maj fandt frem til Klapjob, og uden at 
snakke med andre om det, lavede hun en 
ansøgning til Rema1000 Skærbæk og 
sammensatte selv sit CV. Med hjælp fra 
Klapjob blev hun ansat. Dog er hun i dag 
ikke under Klapjob, men arbejder stadig i 
Rema1000. Maj voksede med jobbet og 
følte ansvar. Hun har kundetække, sidder 
ved kassen, oplærer andre unge i at  
sidde ved kassen og have kundeservice. 
Hun har ansvar for at bestille røg, spiri-
tus og medicin hjem. Samtidig er hun 
meget bevidst om, hvordan Rema1000 
skal køres. Som kassedame kan hun  
finde på at rejse sig og give kunderne 
knus, hvis hun kan se, de trænger. Hun 
har næsten ingen sygedage, er glad og 
vokser med opgaverne.

Kærlighed og bryllup
UFL blev også stedet, hvor Maj fandt sin 
mand. Brylluppet stod de selv for at ar-
rangere. Jeg lavede mad. De havde bare 
lige glemt – da jeg sagde ja til at lave mad 
– at fortælle, det var til 100 mennesker!! 
Det blev et kanon bryllup, hvor der var 
tænkt på børn med et børnehjørne med 
Wii, legetøj m.m. De voksne fik bl.a. et 
blomsterfrø til at så som minde om Bjar-
ne og Majs bryllup… så fantastisk.

Farvel til formandsposten  
og goddag til nye tiltag
Efter 12 år var det på tide at lave et  
formandsskifte i UFL og Maj takkede af. 
Maj havde brug for luft under vingerne. 
Hun lavede bl.a. en skydeklub og en  
spilleklub, hvor de unge samler penge 
ind til oplevelser. Og i sommer lavede 
hun et loppemarked, hvor hun solgte sit 
legetøj - bevidst om at hun aldrig skal 
have børn, så nu er den drøm og det  
kapitel afsluttet. 

En sidste solstrålehistorie
Sidste efterår fik Maj en alvorlig blod-
prop i det ene ben. Hun havde en vægt 
på over 160 kg, hvilket fortæller noget 
om, at Maj på trods af et liv med venner, 
succes og gode oplevelser, stadig havde 
den lille pige Maj med sig, som blev 
mobbet i folkeskolen og som beskytte-

de sig i tilværelsen med mad. Blodprop-
pen var en advarsel, der satte dybe spor. 
Vi blev enige om, det var bedre at have 
en engel på jorden end i himlen. Maj hav-
de tidligere været på SENSE-kuren. Nu 
gik hun all in. Hun dyrker motion mindst 
2 gange om ugen, spiser efter ændrede 
livsstilsprincipper, og har tabt 50 kg! På 
et tidspunkt sagde Maj, at hun var 
spændt på, hvem hun var inden i. Tanke-
vækkende. HUN ER EN FANTASTISK PIGE. 
Målet er mange flere kilo endnu – Maj 
styrer! Hun har fået en helt anden energi 
og tror på sig selv. Hun er på vej.

UFL har været med til at kridte Majs 
livsbane op, og nu klarer hun det meste 
selv! Hun er glad for sin mand, for deres 
2 hunde og 2 katte. Hun er glad for sit liv 
og for sig selv på den gode måde. Hurra 
for UFL, hurra for Maj og for livet!  

“Som kassedame kan hun finde på 
at rejse sig og give kunderne knus, 
hvis hun kan se, de trænger. Hun 
har næsten ingen sygedage, er 
glad og vokser med opgaverne.”

Maj  
knokler i 

trænings- 
lokalet

“Hun lavede bl.a. 
en skydeklub og en 
spilleklub, hvor de 
unge samler penge 
ind til oplevelser.”
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Er du forælder eller pårørende til et barn, ung 
eller voksen med særlige behov? Og har du 

brug for hjælp til at forstå lovgivningen, finde 
den helt rette fritidsaktivitet, det rette  

uddannelsessted til en ung med særlige behov 
eller noget helt andet? Vi står klar til at hjælpe 

med råd, vejledning og bisidning. 
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HJÆLP TIL  
OFRE FOR  
IDENTITETSTYVERI 

Af / Foto Mette Davidsen

Ofre for identitetstyveri føler stor skyld og skam ved, at de har 
ladet sig narre. Måske er det en, de troede var deres ven, som 
har snydt dem, og derfor mister de ikke kun penge, men også 
tilliden. Identitetstyveri er et stigende problem i tråd med at 
flere og flere ting bliver digitaliseret. Derfor er det nødvendigt, 
at vi taler sammen om, hvad identitetstyveri er, og hvad vi kan 
gøre, hvis vi udsættes for identitetstyveri. 

Læringsbrætspil, der  
støtter og forebygger
Ligeværd har med støtte for Offerfonden 
udviklet det dialogskabende lærings-
brætspil ”Stop identitetstyven”, som  
netop har til formål at forbygge identitets- 
tyveri og hjælpe ofre for det. Spillet, der 
blev færdigt i december, skaber rammer-
ne for en tryg samtale om identitetstyve-
ri. Spillerne får viden om, hvordan identi-
tetstyveri foregår og hvad de kan gøre, 
hvis det sker. Men vigtigst af alt, så giver 
den indbyggede dialog ofre for identi-
tetstyveri mulighed for at dele deres op-
levelser. Derved er spillet et værktøj, der 
både giver en tidlig støtte til ofre for 
identitetstyveri og skaber en forbyggen-
de indsats, der kan mindske risikoen for, 
at spillerne blive ofre for identitetstyveri.

Sådan fungerer spillet
Dialogen om identitetstyveri starter  
allerede inden spiller sættes i gang. To 
samtaler sikrer, at spillerne har en fælles 

forståelse af, hvad identitetstyveri er,  
og hvad de kan gøre, hvis de møder en  
identitetstyv. 

Samtalerne tager udgangspunkt 
i spillets tre tyve-kategorier:
•   Onlinesvindel
•  Telefonfusk
•  Falske kærester og venner

Og de fire typer hjælpekort,  
som spillerne skal bruge  
for at afsløre tyven:

•  Tal om det
•  Undersøg
•  Bed om hjælp
•  Pas på papirerne

Så starter spillet. Hver spiller vælger en 
farvet brik og to hjælpekort. Nu er de 
klar til at bevæge deres brik rundt på 
spillepladen, hvor de møder identitets- 
tyve og samler flere hjælpekort, så de 
kan afsløre tyven. 

Udfordringen med identitetstyveri 
forandrer sig hele tiden, og tyvene finder 
på nye måder at begå denne form for  
kriminalitet på. Derfor indeholder spillet 
tomme tyvekort, hvorpå spillerne kan be-
skrive nye scenarier og hvilke hjælpekort. 

Spillet i praksis
Seks unge spiller ”Stop identitetstyven”. 
En af spillerne har netop slået med ter-
ningen og er landet på identitetstyven 
”Falske kærester og venner”. Nu læser en 
anden spiller tyvekortet op: ”Din ven vil 
hjælpe dig med din netbank og skal bare 
lige låne dit ID. For at afsløre tyven skal du 
tale om det og bede om hjælp.” Spilleren 
siger: ”Jeg har kun hjælpekortet 'Tal om 
det'. Er der nogen, som kan hjælpe? En 
medspiller siger: ”Jeg har'Bed om hjælp' ". 
Spilleren trækker et tilfældigt kort hos 

“Spillets opbygning 
tager afsæt i den fag- 
lige viden om, hvordan 
unge med særlige  
behov bedst tilegner  
sig og fastholder  
kompetencer.”
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medspilleren, men er ikke heldig, og får 
hjælpekortet, ”Pas på papirerne”. Spillerne 
afslørede dermed ikke identitetstyven. 
Derfor rykker de tyvefiguren et felt tæt-
tere på palmeøen. Når tyven til palme-
øen, har tyven vundet. Spændingen sti-
ger. Kan spillerne nå at få tyven i fængsel, 
inden han sikker af til en palmeø? Hvis 
det ikke lykkes, så taber de alle sammen.

Spillet afsluttes med endnu to sam-ta-
ler. Den første fokuserer på oplevelsen af 
identitetstyveri. Spillerne får mulighed for 
at dele deres oplevelser og spillere, som 
ikke har været udsat for identitetstyveri, 
bliver opmærksomme på, at identitetsty-
veri sker i virkeligheden – ikke kun i spillet. 

En spiller, som har været stille under 
hele gennemspilningen, siger: ”Jeg ved 
godt, hvad en falsk kæreste er. Jeg havde en 
kæreste, som lånte mine personlige oplys-
ninger, og nu skylder jeg en masse penge 
væk. Jeg kan ikke bevise, at det ikke er mig, 
der har taget lånene, så derfor kan jeg ikke 
slippe for gælden.” De andre spillere stiller 
spørgsmål om, hvem der meldte det til 
politiet, og hvad der skete i banken, da 
der blev ringet dertil.

I den anden afsluttende samtale skal 
spillerne vælge to hjælpekort. Et hjælpe-

kort, som de synes, de er gode til, og et 
hjælpekort, som de gerne vil være bedre 
til. Når spillerne har valgt, skal de begrun-
de deres valg. Denne samtale giver spiller-
ne mulighed for at reflektere over, hvad 
de har oplevet i løbet af spillet, og hvad 
det konkret betyder for dem for eksempel 
at bede om hjælp. Er det noget, de er gode 
til, eller noget, de skal øve sig i. ”Stop iden-
titetstyven” kan spilles uden de indleden-
de og afsluttende samtaler. Derfor vil de 
unge kunne tage spillet frem og spille det 
selv uden støtte fra en afvikler. 

Gentagelse, aktiv deltagelse  
og dialog som læringsstil
På skoler og uddannelsessteder, der er 
medlem af Ligeværd, arbejdes der med 
at skabe den rette ramme, som støtter 
den unge i at kunne lære. Et brætspil er 
sådan en ramme. Her er de unge fælles 
om noget, som de er motiveret i at del- 
tage i. Spillets opbygning tager afsæt i 
den faglige viden om, hvordan unge med 
særlige behov bedst tilegner sig og fast-
holder kompetencer. Derfor er spillet 
bygget op af konkrete scenarier, aktiv 
deltagelse i løsning af mødet med identi-
tetstyven og dialog. De tre elementer  

sikrer mulighed for, at spillerne kan til- 
egne sig viden om identitetstyveri. En 
ung, der har spillet ”Stop identitetstyven” 
har fået større viden om, hvordan identi-
tetstyveri kan foregå, og en oplevelse af, 
at det er vigtigt at tale om opleverne, 
bede om hjælp, undersøge og passe godt 
på deres personlige oplysninger. Spillets 
dialogskabende ramme gør det naturligt 
at tale om identitetstyveri, som noget 
alle kan komme ud for, og derfor vil ofre 
ikke føle så stor skyld og skam ved at  
fortælle om overgrebet.

STOP til identitetstyveri i 2020
Ligeværds skoler, uddannelsessteder og 
Unge For Ligeværd klubber vil alle arbej-
de med identitetstyveri i 2020. Unge 
med særlige behov i hele landet vil spille 
”Stop identitetstyven” og bliver derigen-
nem opmærksomme på denne form for 
kriminalitet og kan sige STOP, hvis de 
møder identitetstyveri.  

Spillet skaber rammer-
ne for en tryg samtale 
om identitetstyveri. 
Spillerne får viden om, 
hvordan identitets- 
tyveri foregår og hvad 
de kan gøre, hvis det 
sker. Men vigtigst af alt, 
så giver den indbygge-
de dialog ofre for  
identitetstyve-
ri mulighed 
for at dele 
deres ople-
velser.

Støtte og  
forebyggelse
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Af Lena Andreassen      foto Erhvervsskolen Vestjylland

Vejen til et job eller yderligere uddannelse for unge med særlige 
behov er fyldt med udfordringer. Det viser statistikkerne. Kun ganske 
få unge, der færdiggør deres særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse 
(STU), kommer i arbejde umiddelbart efter uddannelsen, og endnu 
færre kommer videre i et ordinært uddannelsesforløb.

Alt for få kommer i flexjob
I den seneste analyse, som Ligeværd har 
foretaget, kan man se, at i perioden fra 
2012 til 2015 var det mellem 12 procent 
og 15 procent af de unge, der havde fuld-
ført et STU- forløb, der 12 måneder efter 
var i arbejde eller uddannelse. Og når vi 
ser Undervisningsministeriets bench-
markanalyse fra januar 2019, er der intet 
der tyder på, at tallene fra de seneste år 
har ændret sig markant.

Det er naturligvis ikke alle STU-elever, 
der skal eller kan komme i arbejde. 40% 
af de, der færdiggør en STU er tilkendt en 
førtidspension. For dem er den beskæf- 
tigelsesrettede indsats et skånejob eller 
beskyttet beskæftigelse. Men for den  
resterende gruppe på lidt over 40% er 
jobperspektivet at få tilkendt et flexjob. 
Det sker bare alt for sjældent. Det skal  
et nyt projekt gøre noget ved.

9,2 mio. kr. til projektet ”Joballiancen”
Beskæftigelsesministeriets Styrelse for 
Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR 

udmeldte i foråret en pulje på 38,4 mio. 
kr., der skal give kommuner og uddan-
nelsessteder muligheder for sammen  
at udvikle modeller for bedre udslusning, 
der sikrer overgangen fra STU til be- 
skæftigelse.

Ligeværd har fået tildelt 9,2 mio. kr. fra 
puljen til at arbejde med jobrettede ud-
slusningsforløb. I praksis er det fem part-
nerskaber mellem uddannelsessted og 
kommuner, der skal virkeliggøre projek-
tets høje ambitioner om, at alle unge der 
kommer til at indgå i projektet, skal i job.

Mette Ulnits, socialrådgiver på Er-
hvervsskolen Vestjylland, ved præcis, 
hvor Joballiancen vil kunne skabe nye 
muligheder i deres nye samarbejde med 
Ringkøbing-Skjern kommune:

”Vi oplever ofte, at vi faktisk gør de 
unge klar til at få et arbejde, ofte i form 
af et flexjob. Men når de har færdiggjort 
deres uddannelsesforløb her hos os, 
overgår de til jobcenteret i deres hjem-
kommune, og så oplever vi desværre 
ofte, at der ikke rigtig sker noget, og  

at de unge så mister de kompetencer,  
de har erhvervet sig under deres  
uddannelse.”

Enok Linde, der er afdelingsleder 
samme sted supplerer: ”Jeg tænker også, 
at projektet kommer til at give os nogle 
muligheder i forbindelse med at fast- 
holde de unge i de jobs, som vi skaber.  
Vi oplever desværre, at en del af vores 
unge, som vi får placeret på en virksom-
hed, har svært ved at holde fast i jobbet. 
Når det sker i dag, har vi ikke mange mu-
ligheder, fordi vi er ude af den unges liv. 
Med det nye projekt, får vi mulighed for 
at holde kontakten til den unge, der er i 
arbejde. Den mulighed har vi manglet, og 
vi glæder os til at se, hvilken forskel det 
gør for de unges forankring på arbejds-
markedet, at vi hurtigt kan gribe ind, hvis 
noget ser ud til at gå skævt.”

Tæt samarbejde mellem Morsø kom-
mune og STU-stedet PMU i Sinddal
PMU i Sindal og Morsø kommune har  
taget hul på samarbejdet med et første 

Beskæftigelse

Jobs til unge med  
særlige behov
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møde. Også her var der enighed om,  
at projektet er vigtigt, og at det sætter 
fokus på en central problemstilling. ”Vi er 
en lille kommune. Fordelen er, at vi ikke 
regner med, at alt kan løses her. Vi bru-
ger i dag PMU til elever, der er tættest på 
arbejdsmarkedet. Det er ikke alle, der fra 
begyndelsen er klar til at flytte hjemme-
fra og starte på PMU med både uddan-
nelse og bolig, men vi har også succes 
med, at de får det sidste eller de to sidste 
år af deres STU på PMU. Vi vil jo gerne 
have de unge tilbage til Mors, så det be-
skæftigelsesrettede arbejde skal gerne 
gøre brug af et virksomhedsnetværk her 
på øen,” siger Bo Sørensen, UU-vejleder  
i den kommunale ungeindsats.

Solveig Vejen, der er viceforstander 
på PMU, giver Bo Sørensen ret: ”Vi arbej-
der tæt sammen i dag. Vi ved, hvilke 
brancher de unge skal ud i, og vi skal 
selvfølgelig være med til at opsøge  
mulighederne lokalt. Vi er meget op-
mærksomme på, at de unge vedlige- 
holder deres netværk i hjemkommuner-
ne, så vores opgave er også at sikre, at 
der er praktik og arbejdspladser, der 
hvor de unge kommer fra.”

Højt ambitionsniveau  
på de unges vegne
”Vi har store forventninger til Joballian-
cen”, siger Esben Kullberg. ”Jeg kan se på 
nogle af de kommunale medarbejdere, 
som vi nu møder gennem vores lokale 
Kickoff arrangementer, at de synes, at en 
80 procent succesrate er høje ambitioner 
at have på de unges vegne. Men vi er nu 

fulde af fortrøstning. De uddannelses-
steder, der indgår i projektet, arbejder til 
daglig meget beskæftigelsesrettet, og 
har i dag allerede en høj succesrate i  
forhold til at få de unge i job. Parterne i 
projektet er enige om, at et centralt fo-
kus i projektet bliver at kunne sikre, at de 
unge fastholdes i jobbet. Det bliver inte-
ressant at arbejde med at udvikle model-
ler, som kan anvise veje til det gode sam-
arbejde mellem uddannelsessted og 
kommune.” 

”Når vi om fire år er færdige med  
projektet her, så er jeg sikker på, at vi  
ved meget mere om, hvad der virker,  
og vi har fået beskrevet, hvilke håndtag 
der er vigtige at kunne skrue på, når der 
skal laves en særlig tilrettelagt beskæf- 
tigelsesindsats,” fortsætter Esben  
Kullberg.  

“De uddannelsessteder, der indgår i projektet,  
arbejder til daglig meget beskæftigelsesrettet, 
og har i dag allerede en høj succesrate i forhold 
til at få de unge i job. Parterne i projektet er  
enige om, at et centralt fokus i projektet bliver  
at kunne sikre, at de unge fastholdes i jobbet.”

Partnere i  
Joballiancen 
PMU i samarbejde  
med Morsø Kommune.

Erhvervsskolen Vest- 
jylland i samarbejde 
med Ringkøbing Skjern 
Kommune.

Castberggaard med  
Hedensted Kommune.

AspIT med Aabenraa 
Kommune og Sønder-
borg Kommune.

FGU Aalborg/Lille  
Vildmose, STU med  
Aalborg Kommune.
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Ung

NÅR PENGE  
ER DIGITALE 
Hvis man er et ungt konkret tænkende menneske, er den abstrakte digitale verden en 
stor udfordring – deriblandt digital økonomi. Mange unge mennesker med særlige behov 
kommer i store økonomiske vanskeligheder, fordi de mangler forståelse for digitale 
penge. Ligeværd er medlem af Digitaliseringsstyrelsens ”Netværk for digital inklusion”. I 
2018 blev medlemmerne spurgt om, hvad styrelsen burde have på deres handlingsplan i 
det kommende år. Mette, som er udviklingskonsulent i Ligeværd, bød ind med de ud-
fordringer, unge med særlige behov har med digitale penge. Det førte til et samarbejde 
mellem Ligeværd og Digitaliseringsstyrelsen om udviklingen af en samtalesalon, der skal 
fungere som undervisningsmateriale til IT-udfordrede unge. Du får i denne artikel indblik 
i det grundige arbejde med udviklingen af samtalesalonen ”Når penge er digitale, som nu 
ligger klar til download på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.  

Af / foto Helene Kaas            GRAFIK Mediegruppen

Introduktion til samtalesalon

Når penge er digitale
Et redskab til at styrke unges kompetencer i forbindelse  med digital økonomi. Samtalesalonen skaber dialog om,  hvordan digital økonomi påvirker hverdagen, og hvilke  udfordringer dette kan skabe for den unge. 

Samtale  
runde 3

Hvad kan være 
svært ved, at  
penge er digitale? 

Deltagerne sidder ved borde i grupper på fire og taler sammen to og to. Ved 
hvert spørgsmål taler to nye sammen. 

Tal sammen to og to.

1   Petra har en internetkæreste, som hun er kommet til  at låne penge. Nu er kæresten væk, og Petra kan derfor ikke få sine penge tilbage. Petra er blevet snydt. 
Kender I til andre måder, man kan blive snydt på nettet?

1,5 min.

Tal sammen to og to.

2   Lise køber et streamingabonnement. Det er gratis den  første måned. Hun opdager efter noget tid, at hun har glemt at melde det fra igen. Det har kostet hende 500 kr. 
 Kender I andet, man kan købe, som man tror er gratis,  men som viser sig at koste penge?

1,5 min.

To af deltagerne bytter plads. 
 
Der tales sammen to og to.

3   Det er den 5. i måneden. Søren har spillet computer  og købt flere ting i spillet. Nu har han ikke penge til  at betale sine regninger. 
Hvem kan man tale med, hvis man er  
kommet til at bruge for mange penge?

1,5 min.

 

 

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

opsamling 

runde 5
Barometer  
JA – NEJ JA NEJ

Placer JA og NEJ skilt sådan, at deltagerne

kan placere sig på en linje mellem dem. 

Deltagerne svarer ved at stille  

sig mellem JA og NEJ.

1
   Har du talt om budget i dag? 

 Er der nogen, som har lyst at fortælle, hvad I talte om?

Deltagerne svarer ved at  

stille sig mellem JA og NEJ.

2
  Har du talt om noget, man skal være  

opmærksom på, når man køber abonnementer? 

Er der nogen, som har lyst at fortælle,  

hvad I talte om?

Deltagerne svarer ved at  

stille sig mellem JA og NEJ.

3
 Ved du, hvordan dine personlige oplysninger  

kan blive stjålet, og hvad du gør, hvis det sker? 

Er der nogen, som har lyst at fortælle om,  

hvad de ved?

Når penge 
 er digitale

Guide til afvikler 
af samtalesalon
Samtalesalonens forløb:

Samtalesalonen behandler emnet  
digital økonomi i 4 samtalerunder:

   1.  At bruge digitale penge

   2.  At holde styr på penge – også når de er digitale

   3.  Hvad kan være svært ved, at penge er digitale? 

   4.  Hvad gør man, hvis skaden er sket?

Hver samtalerunde indholder tre samtaler. Sam- 

talerne indledes med et eksempel efterfulgt af et 

spørgsmål. Eksemplerne konkretiserer emnet, som 

deltagerne skal tale om. Der kan evt. bruges andre 

eksempler, der passer til deltagernes hverdag. Til 

hver samtalerunde er det beskrevet, hvordan  

deltagerne inddeles i grupper.

Hver samtalerunde kan bruges enkeltstående.
For eksempel kan samtalesalonen startes ved
samtalerunde 3, hvis der er behov for at tale om
”Hvad kan være svært ved, at penge er digitale?”.
 

   5.  Opsamlingsrunde

Samtalesalonen afsluttes med en opsamlings- 

runde, hvor temaerne, som deltagerne har talt om  

i de 4 samtalerunder, skal italesættes i fællesskab. 

Til denne hører et JA og NEJ skilt. Skiltene findes på 

de sidste to sider i materialet. Disse skal printes ud 

til brug i opsamlingsrunden.

Samtalesalonens varighed: 
Ca. 45 minutter

Antal deltagere: 
Mindst 6 personer
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Inddragelse af viden og erfaring
Samarbejdet blev skudt i gang med et 
temamøde den 29. august, hvor udvik-
lingskonsulent og projektleder Mette  
Davidsen fra Ligeværd havde inviteret 
dem, der ved en masse om de unges  
udfordringer med digitale penge: Under-
visere, bostøtter, administrativt persona-
le og ledelse fra skoler og uddannelses-
steder, der er medlem af Ligeværd.  
Derudover deltog Michala Høg Daimar, 
sekretariatsleder, og Casper Freundlich 
Larsen fra Digitaliseringsstyrelsen. 

Temadagen blev brugt på en  
omfattende dialog om tre emner:
1)  Udfordringer med pengeforståelse
2) Udfordringer når penge er digitale
3)  Pædagogisk praksis – støtte når  

penge er digitale og skaden er sket

1 Udfordringer med  
pengeforståelse

Du får her et udpluk af deltagernes svar 
på, hvilke udfordringer har de unge med 
at forstå penge. 

Unge med særlige behov:
•   er meget impuls- og behovstyrede og 

har svært ved at udsætte behov. 
•   mangler forståelse for, at køb af én 

vare har konsekvenser for fremtiden  
i forhold til, at så er der andre ting, 
man ikke kan købe. 

•   har ikke fornemmelse af om en  
vare er dyr eller billig. 

•   er udfordrede i forhold til at forstå  
betydningen af tal, mængder og tegn. 

•   bliver selv ansvarlige for deres  
økonomi, når de fylder 18 år. Nogle  
af de unge har ikke læring om penge 
med hjemmefra, og derfor ikke  
kompetencerne til at have ansvar  
for egen økonomi.

•   vil ofte gerne det samme som andre 
unge, men har sjældent de samme 
økonomiske muligheder.

•   har dårlige oplevelser med penge og 
opgiver derfor på forhånd. De negative 
erfaringer blokerer for at turde tage 
ansvar for deres økonomi. De føler, at 
de bliver skældt ud.

•   låner indimellem penge af hinanden, 
men har ingen fornemmelse af, om de 
kan betale pengene tilbage.

•   har stort behov for hjælp til økonomi  
af deres botræner – det er ofte den 
største opgave for botrænere.

2 Udfordringer når penge  
er digitale

På spørgsmålet om hvilke udfordringer, 
der opstår, når penge er digitale, lød 
nogle af svarene:
•   Når pengene er digitale, er de uover-

skuelige, fordi man ikke se dem og ikke 
har dem i hånden. 

•   Det er usynligt, når der bruges penge.
•   Adgang til penge er for nem.
•   Den nemme adgang til digitale penge 

gør, at den impulsstyrede adfærd  
bliver tydeligere, da de unge har  
svært ved at udsætte deres behov.

•   Det er også nemt at få adgang  
til andres penge.

•   Risikoen for misbrug af kort er stor.
•   De unge deler koder og dankort. Har 

ikke forståelse for, at dette er person- 
lige oplysninger, som kan misbruges.

•   Det er en større oplevelse at bruge 
penge ved brug af kontanter end ved 
digital pengeoverførsel. 

•   Koder generelt – er en udfordring.  
De unge glemmer koderne og derfor 
skal de ofte fornyes.

•   De skrankeløse banker – den unge  
kan aflyse bankaftaler over nettet  
og har nem adgang til Lån.

Brugerinddragelse  
– en del af Ligeværds DNA
Brugerinddragelse har siden Ligeværds begyndelse været  
kendetegnende for den måde, Ligeværd arbejder på.  
Om denne metode fortæller Mette Davidsen:

Ligeværds fokus er altid på at udvikle løsninger, der støtter børn, unge og 
voksne med særlige behov i at klare de udfordringer, de møder. En stor grad af 
brugerinddragelse er et grundlæggende fundament i alle udviklingsprocesser-
ne. De personer, som skal have gavn af løsningerne, trækkes tæt på udviklings-
processen, fordi de er ekspert i deres liv og hvad der kan støtte dem. Ligeværd 
har gennem flere udviklingsprojekter opbygget erfaring med, hvordan en ud-
sat målgruppe får de rigtige rammer og støtte til at kunne bidrage i forbindel-
se med brugerinddragelsen. 

Fagpersonalet fra skoler og uddannelsessteder, der er medlem af Ligeværd, 
bidrager med viden om og erfaring med at skabe de rigtige rammer for at 
unge med særlige behov, hvor de kan opbygge nye kompetencer, så de kan 
tage vare på deres eget liv. Ved at inddrage både målgruppe og fagfolk i både 
udvikling og implementering sikres ikke kun, at det udviklede redskab har en 
udformning og et indhold der passer til målgruppen, men også at de personer, 
som kan have glæde af, for eksempel at tale om digital økonomi, bliver  
præsenteret for løsningen og muligheden for at styrke deres kompetencer.

Mette har også været projektleder på app’en DigiDafe og brætspillene  
”Skole-hjem-dialogen”, ”Stop identitetstyven” og ”Solum – et spil om  
ensomhed, venner og fællesskaber”.

“Hvordan hjælper 
man så de unge, når 
skaden er sket?”
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Samtalesalon

En samtalesalon er en styret 
samtale, hvor deltagerne
hele tiden ved: 

   hvad der tales om 
   hvem der tales med 
   hvor længe samtalen vare

Deltagerne får mulighed for at udforske 
og undersøge et emne sammen.

Samtalesalonen skaber et trygt rum, 
hvori der kan tales om emner, som det 
kan være svært at sætte ord på.  
Deltagernes aktive deltagelse i viden- 
delingen styrker deres mulighed for at 
kunnegenkalde sig den tilegnede viden. 

 

3 Pædagogisk praksis  
 – støtte når penge er digitale 
og skaden er sket

Hvordan hjælper man så de unge, når 
skaden er sket? Det kom der mange gode 
værktøjer til. Du får et udpluk her:
•   Den unge skal være motiveret for at 

snakke om økonomi. Når de flytter ind 
(på skole eller uddannelsessted) tages 
snakken om økonomi. Hvis der bliver 
givet udtryk for, at den unge har fuld-
stændig styr på økonomien, så ved 
man, at det er noget som forældrene 
styrer og at den unge helt sikkert ikke 
har styr på økonomi.

•   Personalet har en fælles strategi for 
den unge i forhold til pengeforståelse, 
der omfatter at tale om økonomi i for-
skellige sammenhænge. Derved gen- 
tages de samme pointer i forskellige 
sammenhænge. Det hjælper den unge i 
at fastholde viden og opbygge kompe-
tencer, fordi de unge har svært ved at 
overføre læring til nye sammenhænge.

•   Skolesekretæren fungerer som bank. 
De unge får kontanter og skal aflægge  

 
regnskaber. Det giver anledning til 
gode og nødvendige snakke. Metoden 
ligner den som bruges i Luksusfælden.

•   Tydeliggør penges værdi med hjælp fra 
Matador-penge.

•   Spil pengespillet ”Prøv det”  
(fra ABC – leg).

•   Gå ind på penge.dk  
– Finanstilsynets råd om penge.

•   Hjælp med at gå i banken og få lavet 
aftaler om økonomistyring.

•   Arbejd med at give den unge en sund 
skepsis - det kan virke forebyggende.

•   Gå efter at nogle kommer i RKI, så det 
ikke er muligt for dem at optage lån.

Udvikling af samtalesalon
Den brede viden og de mange erfaringer, 
temadagens deltagere bød ind med, dan-
nede et massivt grundlag for Mette til at 
udvikle samtalesalonen. Mette isolerede 
sig efter temadagen i et mødelokale med 
Ligeværds projektassistent Mie Skræd-
derdal, og sammen dykkede de ned i den 
nye viden og udviklingen af samtale- 
salonen. Det første udkast blev udformet 
og blev siden blevet teste i Unge  
For Ligeværd klubberne samt på skoler 
og uddannelsessteder der er medlem  
af Ligeværd. Du får her indblik i tre af 

samtalesalonens cases og en under- 
visers erfaringer under testen.

Case 1: Det er den 20. i måneden.  
Josef modtager en regning. Han har 
ikke penge til at betale den. 

Tal sammen om, hvordan man er sikker 
på at have penge til alle sine udgifter.

”Det eneste svar, mine elever kom på  
banen med, var, at man dagligt måtte tjekke 
sin netbank. Der var ikke én af dem, der selv 
kom ind på noget med budget og i runde 5 
stod det meget klart, at ingen af dem kon-

“Den brede viden 
og de mange erfa-
ringer, temadagens 
deltagere bød ind 
med, dannede et  
massivt grundlag 
for Mette til at  
udvikle samtale- 
salonen.”
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kret vidste, hvad et budget er, hvordan man 
laver det eller hvilke økonomiske oplysninger 
man skal bruge for at få overblik over, om 
man har råd til alle sine udgifter.”

Case 2: Louise vil gerne have en  
ny kjole. Hun tjekker sin netbank  
for at se, om hun har penge nok  
til at købe kjolen?

Kender I andre måder til at finde ud 
af, om man har penge til noget, som 
man ikke plejer at købe.

”Eleverne forstod godt casen, men  
kunne ikke besvare det tilhørende spørgs-
mål. De havde i forvejen ikke forudsæt- 
ningerne for at tale om budget i case 1,  
så at kende andre metoder til at skabe  
økonomisk overblik, var en umulighed  
for dem.”

Case 3: Petra har en internetkæreste, 
som hun er kommet til at låne penge. 
Nu er kæresten væk, og Petra kan  
derfor ikke få sine penge tilbage.  
Petra er blevet snydt.

Kender I til andre måder, man kan  
blive snydt på nettet?

”Det var ikke meget viden, eleverne  
havde om svindel via nettet, pr. telefon eller 
pr mail. Chokerende lidt viden faktisk. Den-

ne her samtalesalon og identitetstyveri- 
spillet er SÅ tiltrængt og så vigtigt!!!!!”

Udviklingsprocessens inddragelse af 
både unge og undervisere har sikret at 
materialet har en udformning og et  
indhold, der passer til IT-udfordrede 
unge. Det færdige resultat er blevet en 
samtalesalon, som kan bruges i alle  
sammenhænge, hvor fokus er på at  
styrke IT-udfordrede unges mestring af 
digitale økonomi. De unge får i fælles-
skab en større forståelse af, hvad digital 
økonomi er, og hvad de skal være  
specielt opmærksomme på når penge  
er digitale. Samtalesalonen skaber  
rammen for en snak om gæld og mis-
brug, derved får de unge en sund skepsis 
i forhold til at dele deres personlige  
oplysninger.

Den færdige samtalesalon
Samtalesalonen ”Når penge er digitale” 
er nu helt færdigudviklet og ligger på 
www.digst.dk (søg på "Når penge  
er digitale").  

Deltagernes 
mange input 
bliver sat i 

system

Mette Davidsen, udviklingskonsulent og projekt- 
leder i Ligeværd og Michala Høg Daimer,  
sekretariatsleder i Digitaliseringsstyrelsen.
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Om nødvendigheden af hjælp til 
IT-udfordrede unge og samarbejdet 
med Ligeværd fortæller Michala Høg 
Daimar, sekretariatsleder i Digital- 
iseringsstyrelsen:  

”I Danmark bliver den offentlige 
digitalisering mere og mere udbredt. 
Det er derfor vigtigt at hjælpe borger-
ne så godt som muligt med at klare sig 
i en digital hverdag. Netværk for digi-
tal inklusion, som Ligeværd er medlem 
af, har peget på, at den digitale øko- 
nomi er svær for mange borgere  
– ikke mindst de it-udfordrede.

Ligeværd har tidligere med blandt 
andet projektet DigiSafe vist, at de er 
dygtige til både at udvikle redskaber, 
der hjælper it-udfordrede og ud- 
brede dem. 

Derfor er vi i Digitaliseringsstyrel-
sen meget glade for samarbejdet med 
Ligeværd om samtalesalonen om digi-
tal økonomi. Vi er meget tilfredse med 
resultatet og glæder os nu til at red-
skaberne tages i brug.”



Passionen for STU 
Et gennemgående tema i min praktik hos 
Ligeværd har været den Særligt Tilrette-
lagt Ungdomsuddannelse – STU. Det er 
mit klare indtryk, at STU'en betyder  
meget på Ligeværds sekretariat og i sær-
deleshed hos Ligeværds medlemmer. Der 
er stolthed omkring den, men sam- 
tidig også en bekymring. Det kommer til 
udtryk i dagligdagens samtaler på gan-
gen, når man møder Ligeværds medlem-
mer eller er på besøg hos Ligeværds 
medlemsinstitutioner. Det fylder for de 
unge, for de pårørende og de professio-
nelle. Derfor er det en naturlig konse-

kvens, at Ligeværds sekretariat beskæf- 
tiger sig med uddannelsen. Men jeg  
fornemmer samtidig en dybere passion  
i huset, som ikke blot handler om, at de 
skal, men at de vil og brænder for STU'en.  

Bekymrende tendenser
I min praktik har jeg besøgt STU-steder.  
Ligeså opløftende det har været at besøge 
dem, ligeså skrækkeligt er det at høre ek-
sempler, hvor kommunerne ser fuldstæn-
dig bort fra de unges bedste. Der er et ek-
sempel på dette fra Silkeborg Kommune, 
hvor kommunen fuldstændig tilsidesætter 
en ung piges behov grundet økonomisk 

hensyn eller seneste skud på stammen et 
eksempel fra Aalborg Kommune. I deres 
sparekatalog for budgetår 2020 bliver der 
forslået et maksimalt politisk fastsat ud-
gift beløb på 12.000 kr. om måneden per 
helårsperson. Til sammenligning koster 
de STU-tilbud, som ikke er kommunale, 
anvendt af Aalborg kommune i dag mel-
lem 17.000 - 22.000 kr. om måneden per 
helårspersonen. Det er et forslag, som 
kan få store konsekvenser også udenfor 
Aalborg kommune. Det er derfor tydeligt, 
at der er et behov for et politisk arbejde 
på området, som kan sikre, at de unge får 
ret til den uddannelse, de ønsker, som 

Et indblik i  
Ligeværds  
arbejde med 
STU-Alliancen
Bevare, styrke og videreudvikle den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse. Det er 
Ligeværd og 19 organisationer gået sammen om i STU-alliancen. Da jeg startede min praktik 
hos Ligeværd i forbindelse med mit kandidatstudie i Politik og Administration, var alliancen 
netop nået i mål med udviklingen af et politikpapir. Du får her et indblik i det enorme  
arbejde, det er at udvikle politik og ikke mindst få det over dørtrinnet til de ordførere  
og den minister, der har magten til at lave ændringer på området.

Af Peter Thiele      foto Private

Uddannelse
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øger deres livskvalitet og giver dem de 
bedste vilkår for deres fremtid.

Arbejdet med STU-Alliancen 
Da jeg startede hos Ligeværd, var et læn-
gere politisk arbejde med STU'en netop 
ved at kulminere. Ligeværd har i samar-
bejde med 19 andre organisationer  
dannet et fællesskab kaldet STU-Allian-
cen. Medlemmerne i det fællesskab har 
forskellige udgangspunkter, arbejdsom-
råder og ser også forskellige behov for 
STU'en. Men dette til trods, lykkedes det 
medlemmerne at udarbejde et fælles po-
litikpapir, som indkapsler de forskellige 
tilgange og samler dem i en fælles sag: At 
bevare, styrke og videreudvikle den Sær-
ligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse. 
Dette forberedende arbejde kan jeg des-
værre ikke berette om, da det foregik før 
min tid. Men efterhånden som jeg er ble-
vet klogere på de 21 forskellige organisa-
tioner og deres værdier, kan jeg kun fore-
stille mig, at skabelsesprocessen af STU- 
Alliancens politikpapir har været 
udfordrende og tidskrævende. Ikke fordi, 
at organisationerne er uenige, men fordi 
hver enkelt organisation har haft deres 
helt eget perspektiv og stemme. Dette 
gør det kun mere imponerende, at  
Ligeværd og parterne i STU-Alliancen  
har skabt en stærk fælles stemme. Den 
stemme er der virkelig behov for. 
 
10 partier, 11 møder – 
hvor svært kan det være? 

Der, hvor jeg kommer ind i billede, er 
først der, hvor kendskabet til STU- Allian-
cen skal udbredes og det udarbejdet  
politikpapir skal anvendes. For en ting er 
at udarbejde politikpapiret, en helt an-
den er at anvende det i praksis. Det gør 
jo ingen gavn på papiret. Derfor var det i 
STU-Alliancen besluttet, at vi ville mødes 
med de forskellige ordførere fra alle poli-
tiske partier på området, og selvfølgelig 
også Børne og Undervisningsminister 
Pernille Rosenkrantz Theil, og præsente-
re politikpapiret. 10 Partier, 11 møder, 
hvor svært kan det være at sætte i stand? 
Det kan faktisk godt være ret svært. Må-
ske vidste vores direktør Esben Kullberg 
dette, og måske var det netop derfor, at 
han mente, at det var en god opgave for 
praktikanten? Hvem ved? Jeg tog i hvert 
fald imod opgaven, som viste sig at være 

både vanskelig og tidskrævende. For det 
første skulle vi afklare, hvilke ordførere vi 
gerne ville mødes med. Er det undervis-
ningsordføreren eller uddannelsesordfø-
reren? Og heldigvis er der i nogle partier 
heldigvis en decideret STU-ordfører. Jeg 
fik dog hurtigt klarlagt, hvilke 10 ordføre-
re vi skulle kontakte. Men at tage kontakt 
direkte til en folketingspolitiker er ikke 
altid let. Det kan hurtigt drukne i utallige 
mails fra organisationer ligesom Lige-
værd eller STU-Alliancen, som ønsker at 
sætte sit præg på politiske emner. Derfor 
er det altid en god idé at gøre brug af  
relationer. Samtidig kan man sende  
mailen til folketingspolitikerens sekretær, 
da det som minimum oftest sikrer et svar. 
Gennem relationer, telefonopkald og  
sekretærer gik vejen. Det kan jo egentlig 
lyde simpelt og hurtigt, men det var det 
ikke. Vejen var bumpet med udfordringer 
og aflysninger. Men samtidig kunne jeg 
mærke, at man som repræsentant fra 
STU-Alliancen sparkede døre ind, og det 
var med til at sikre positiv respons. Inte-
ressen for STU-Alliancen kan mærkes. 
Med den interesse i ryggen lykkedes det 
at få møder i stand med relevante ord- 
førere fra samtlige partier. Derfra skulle 
møderne koordineres med repræsen- 
tanter fra 5 organisationer i STU-Allian-
cens arbejdsgruppe. Derigennem er det 
lykkedes at komme med indspark på 
STU-området direkte til politikerne i en 
tid med finanslovsforhandlinger, og hvor 
de ofte er svære at få i tale. Så uanset 
hvad, så har STU-Alliancen fået talt deres 
sag. Resten må være op til politikerne.

Status 
Vi har nu, hvor jeg skriver dette i slut 
 november, fået afviklet ca. halvdelen af 
møderne og fået utrolig positive tilkende- 
givelse på politikpapiret. Og som prikken 
over í et er det faktisk lykkedes os at få et 
møde i stand med Børne- og Undervis-
ningsministeren Pernille Rosenkrantz 
Theil i starten af december måned. Det 
vil sige, at mødet er afholdt, når du læser 
dette. Det hele taget i betragtning kan 
man godt sætte næsen op efter, at det vil 
afspejle sig, når finansloven bliver ved- 
taget. Nogen garanti er det desværre 
ikke, men derimod en forhåbning. En for-
håbning, som er skabt gennem tålmodig-
hed og hårdt arbejde. I et forholdsvis lille 

sekretariat som Ligeværds på omkring 
12-13 ansatte er det et stort arbejde bare 
at sætte møderne op. Det kræver en stor 
indsats og det er samtidigt svært at måle 
på, om indsatsen har virket. Hvis Lige-
værd fortsat ønsker at udvikle politik og 
afholde møder med relevante politikere 
og skabe ligeværd den vej i gennem,  
kræver det prioritering. For der er mere 
end nok at tage fat i, og det kræver en 
stor indsats. Man skal samtidig huske, at 
der til trods for utallige positive tilkende-
givelse desværre ingen garanti er for, at 
politikken bliver ført ud livet af. Om det er 
det værd, er svært at svare på.  Men  
uanset hvad, så havde Esben ret i en en-
kelt ting; det har været en svær opgave at 
løse for Ligeværds praktikant. Men den 
har samtidig været fantastisk, udfordrende 
og lærerig. Tusind tak til Ligeværd og 
STU-Alliancen for tilliden. Nu vil jeg vente 
spændt på resultatet af finanslovsfor-
handlinger, og sammen med Ligeværd 
forsøge at præge dem en sidste gang. Vi 
krydser fingre!  

STU Alliancen
I 2017 gik 20 organisationer 
trods forskellige udgang-
spunkter og arbejdsområder 
sammen i en alliance med det 
formål at bevare og styrke 
den Særligt Tilrettelagte  
Ungdomsuddannelse. 

Medlemmer af STU alliancen
Foreningsfællesskabet Ligeværd, 
Danske Handicaporganisationer, 
LEV, Consentio, Spastikerforeningen, 
Hjerneskadeforeningen, ADHD  
foreningen, Autismeforeningen,  
Muskelsvindfonden, Produktions-
skoleforeningen, Foreningen af Frie 
Fagskoler, Efterskoleforeningen,  
Skolelederforening v. Faglig klub for 
ledere i specialskolerne, LOS – de 
private sociale tilbud, Glad Fonden, 
Uddannelsesforbundet, Social- 
pædagogerne. 
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STØT  
LIGEVÆRDS  
ARBEJDE
For børn, unge og voksne  
med særlige behov 
 

Bliv medlem
Du kan vælge at støtte vores arbejde ved at blive  
medlem af en af de tre foreninger Ligeværd består af: 

    Unge for Ligeværd  
– for unge med særlige behov

    Ligeværd Forældre og Netværk  
– for forældre og pårørende

    Ligeværd Fagligt Forum  
– for skoler og uddannelsessteder  
(medlemskab i Fagligt Forum omfatter en godkendelsesproces). 

Bliv støttemedlem
Du kan også vælge at støtte vores arbejde  
mere passivt ved at blive støttemedlem af UFL. 

Læs mere på Ligeværd.dk/bliv-medlem

LIGEVÆRD skaber rammer  
og løsninger inden for 
skole, bolig, uddannelse, 
beskæftigelse, fritid og 
forældrenetværk, der 
styrker kompetencer og 
livskvalitet. Vi gør det  
sammen med kommuner, 
organisationer, frivillige, 
skoler, uddannelsesinstitu-
tioner og virksomheder.


