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I 8. KLASSE AF MATHIAS LASGAARD

      danske unge møder hver 
uge flere mennesker, end mange af 
deres forfædre mødte i hele deres liv. 
Samtidig står skoler, sportsklubber, 
kirker og arbejdspladser i kø med tilbud 
om arrangementer og fællesskab. Der-
med forekommer aktuelle samfunds-
forhold at give gode muligheder for, at 
unge kan trives socialt og udvikle sig 
gennem fællesskab med andre.

Som psykologer ved vi dog, at dette 
langt fra altid er tilfældet. International 
forskning (jf. 1, 2, 3) peger på, at unge 
udgør den aldersgruppe, som er mest 
udsat for oplevelser af ensomhed – en 
subjektiv, ubehagelig følelse, der opstår 

ENSOMENSOM 

på grund af mangler i en persons so-
ciale relationer (jf. Peplau & Perlman 
(4) for yderligere begrebsafklaring). De 
mange muligheder for sociale kontak-
ter synes altså ikke at forhindre, at 
nogle unge savner nære og menings-
fulde relationer i dagligdagen. Samtidig 
har udenlandske undersøgelser fundet 
en række bekymrende sammenhænge 
mellem unges ensomhed og depression 
(5, 6), angst (7, 8), selvmordsforsøg (9), 
kriminalitet i voksenlivet (10) og risiko 
for alkoholisme (11).

Der er således mange grunde til at 
forske i unges ensomhed. Det har man 
bare sjældent gjort i Danmark.
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De fleste

Syv procent af de 13-15-årige beskriver sig selv som tit eller altid ensomme, medens 

næsten hver fjerde eller femte unge sommetider føler sig ensomme. Psykolog 

Mathias Lasgaard præsenterer her tendenser fra et overset forskningsområde.
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I 2003 fik ”Ventilen”, en frivillig social 
organisation, der arbejder for ensomme 
unge, udarbejdet en rapport om unges 
ensomhed i Danmark (12). Heri konklu-
deres det: ”… den viden, der findes om 
unges ensomhed i Danmark, er opstået 
som sidegevinst ved andre undersøgel-
ser. Der findes ingen selvstændig forsk-
ning om emnet, men de sparsommelige 
oplysninger peger i retning af store 
skjulte ensomhedsproblemer, hvis om-
fang, årsager, konsekvenser og sam-
menhæng med andre sociale problemer 
endnu ikke er undersøgt til bunds.”

Undersøgelsen
I denne artikel præsenteres de vigtigste 
resultater fra den første større undersø-
gelse, som belyser ensomhed blandt 
danske unge i sammenhæng med en 
række demografiske, sociale og psyko-
logiske forhold. Undersøgelsen bygger 
på et repræsentativt udvalg af 8. klasses 
elever og havde deltagelse af 22 tilfældigt 

blandt 11-15-årige er mindre i Danmark 
end i en række andre (primært euro-
pæiske) lande.

At spørge unge, hvor ofte de føler sig 
ensomme, giver imidlertid simple svar 
på et kompliceret spørgsmål, bl.a. fordi 
svarene præges af de unges vilje til 
selvafsløring samt deres forståelse af, 
hvad ensomhed er. Desuden er svarene 
afhængige af den måde, hvorpå spørgs-
målet er formuleret. Således fandt en 
meta-analyse af Borys & Perlman (18), 
at kvinder var mere tilbøjelige end 
mænd til at beskrive sig som ensomme 
i undersøgelser, der anvendte enkelt-
spørgsmål, mens mænd typisk rap-
porterede mere ensomhed end kvinder 
i studier, der fandt en kønsforskel ved 
brug af UCLA Loneliness Scale (19, 20) 
– et meget anvendt og gennemtestet 
måleredskab, som måler graden af en-
somhed ved hjælp af 20 spørgsmål.

Undersøgelsen af de danske 8. klasses 
elever tyder på, at enkeltspørgsmål om 

udvalgte 8. klasser fra 22 geografisk 
stratificerede folke- og privatskoler fra 
hele landet. 379 elever (190 drenge og 
181 piger) i alderen 13-17 år deltog i 
undersøgelsen; gennemsnitsalderen var 
14,1 år. Interesserede læsere henvises til 
Lasgaard (13) for en nærmere beskri-
velse af design, måleredskaber og me-
tode.

Syv procent af de unge beskrev sig 
selv som ’tit’ eller ’altid’ ensomme, mens 
en gruppe på 22 % ”sommetider” følte 
sig ensomme. Hermed peger undersø-
gelsen på, at gennemsnitligt 1-2 elever i 
hver 8. klasse er alvorligt ensomme, mens 
yderligere 4-5 elever føler sig ensomme 
nogle gange. Dette resultat er i tråd med 
fund fra tidligere danske skoleundersø-
gelser, hvori der har indgået enkelt-
spørgsmål om ensomhed (14, 15, 16, 17). 
Blandt disse tidligere undersøgelser er 
WHO’s internationale projekt ”Health 
Behaviour in School-aged Children” (14, 
15), som peger på, at problemets omfang 
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ensomhed vanskeligt kan anvendes til 
præcist at bestemme problemets udbre-
delse. Således rapporterer de danske 
elever på UCLA-skalaen (21) mere en-
somhed end gennemsnittet af 3.283 12-
19-årige unge fra 21 internationale un-
dersøgelser (jf. 13). Hermed peger 
undersøgelsen på, at ensomhed er et 
mindst lige så udbredt problem hos unge 
i Danmark som hos unge i de fleste 
andre undersøgte lande. Samtidig kan 
resultatet tolkes som en indikation af, at 
eleverne underapporterer på ovennævn-
te enkeltspørgsmål, måske på grund af 
en tilbøjelighed til at tabuisere og tilba-
geholde følelser af ensomhed.

Unges ensomhed kan forbindes med 
forskellige årsager, og i såvel teori (22) 
som forskning (23) skelnes der ofte mel-
lem emotionel ensomhed, forbundet med 
savnet af intime relationer, fx en kæreste 
eller nær ven, og social ensomhed, forbun-
det med savnet af et netværk, fx en 
gruppe kammerater. I relation hertil 

tyder undersøgelsen på, at social ensom-
hed er mere udbredt hos danske 8. klas-
ses elever end emotionel ensomhed, idet 
de ensomme især savnede et netværk af 
kammerater. Eksempelvis følte godt 17 
% af de unge sig næsten altid udenfor, 
når de var sammen med andre unge.

Udsatte unge
Undersøgelsen peger på, at nogle grup-
per af unge er mere ensomme end andre. 
For det første ses en tæt sammenhæng 
mellem faglige og sociale nederlag, idet 
de elever, der rapporterede et lavt fagligt 
niveau, var markant mere ensomme end 
de elever, som klarede sig godt fagligt. 
Dette kan have flere årsager. For det 
første er det sandsynligt, at unge, der 
har det svært i timerne, rammes på deres 
generelle selvværd og overskud, hvilket 
kan have en afsmittende effekt på deres 
deltagelse i det sociale samvær. Samtidig 
er det er en mulighed, at nogle unge 
opfatter fagligt svage elever som uat-

traktive kammerater. På den anden side 
er ensomhed, som vi skal vende tilbage 
til, forbundet med lavt selvværd og lav 
orientering mod social støtte, hvilket må 
antages at påvirke skolearbejdet. Ende-
lig er det plausibelt, at ensomme unge 
deltager mindre i gruppearbejde og 
modtager mindre faglig støtte fra klas-
sekammerater end andre jævnaldren-
de. 

Hvad angår boområde, ses en forskel 
i forhold til social ensomhed, idet unge, 
der boede på landet eller i en mindre by 
(> 10.000 indbyggere), oftere end unge 
fra større byer savnede et netværk. 
Dette kan meget vel kan bunde i, at der 
er færre potentielle kammerater på lan-
det end i byen. Ordsproget ”stor by, stor 
ensomhed” gælder altså ikke danske 8. 
klasses elever, hvilket er i tråd med en 
række andre undersøgelser (24, 25).

Samtidig tyder undersøgelsen på, at 
skoleskift øger risikoen for tab og savn 
af nære venskaber, idet de unge, der 
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havde skiftet skole, var mere emotionelt 
ensomme end unge, der ikke havde 
skiftet skole. Dette resultat kan imidler-
tid også skyldes, at mange skoleskift 
opstår, fordi en elev i forvejen fungerer 
dårligt socialt. Endelig ses en tendens i 
retningen af en sammenhæng mellem 
ensomhed og det at bo hos en enlig 
forælder, hvilket kunne tyde på, at en 
kernefamilie i nogen grad beskytter unge 
mod følelser af ensomhed.

Personlighed, adfærd 
og symptomatologi
En anden central pointe er, at ensomhed 
er stærkt forbundet med personligheds-
mæssige forhold.

For det første viser undersøgelsen, at 
ensomme unge typisk har et lavt selv-
værd, er introverte og neurotiske, ligesom 
de har tendens til ikke at orientere sig 
mod social støtte. Disse forhold må for-
modes at have en negativ indflydelse på 
mulighederne for at etablere og fast-
holde sociale relationer. Dernæst er det 
karakteristisk, at de ensomme udviser 
en tilgang til socialt samvær, der er alt 
andet end fremmende for venskab og 
kontakt. Således ses en sammenhæng 

mellem ensomhed og en tendens til at 
opfatte sociale forhold som stabile, ufor-
anderlige og ukontrollerbare, som ud-
trykt i udsagnet ”Ligegyldigt hvad jeg 
gør, så har andre en negativ opfattelse 
af mig”. Samtidig har de ensomme unge 
typisk lave forventninger om social 
succes og bruger ofte undgåelse som 
strategi, når de står over for sociale si-
tuationer. Alt i alt gør disse personlig-
hedsmæssige forhold det vanskeligt for 
ensomme unge at indgå i nære og me-
ningsfulde relationer, hvorfor de har 
ringe muligheder for at ændre på deres 
situation.

Hvad angår risikoadfærd, skal det 
fremhæves, at undersøgelsen peger på 
en negativ sammenhæng mellem social 
ensomhed og alkoholforbrug. De unge, 
der savner et netværk, drikker med 
andre ord ikke så ofte som andre unge, 
hvilket meget vel kan skyldes, at 8. klas-
ses elever typisk indtager alkohol sam-
men med deres kammerater. I tråd her-
med viser en dansk undersøgelse af 
gymnasie- og hf-elever en sammenhæng 
mellem mange sociale kontakter og et 
stort alkoholforbrug (26). Til gengæld 
var ensomhed i nogen grad forbundet 

med tyveri og overtrædelser af straffe-
loven, hvilket kunne tyde på, at mangel 
på social relationer kan føre til krimina-
litet.

Endvidere peger undersøgelsen på en 
sammenhæng mellem ensomhed og 
selvmordstanker, idet hyppigheden af 
ønsker om at dø steg parallelt med gra-
den af ensomhed. Tilsyneladende er 
nogle unges savn af venskab og intimi-
tet så smerteligt, at de overvejer at tage 
deres eget liv, hvilket især er tankevæk-
kende, fordi selvmord er den næsthyp-
pigste dødsårsag i aldersgruppen 15-29 
år (27).

Endelig peger undersøgelsen på en 
stærk sammenhæng mellem ensomhed 
og symptomatologi. Således var ensom-
hed forbundet med symptomer på de-
pression, negativ affektivitet (frygt, 
fjendtlighed, skyldsfølelse og nedtrykt-
hed), social fobi og somatisering. Der er 
her i sagens natur ofte tale om reci-
prokke forhold, idet fx depression og 
angst ofte medfører en adfærd, som 
hæmmer tilfredsstillelse af sociale behov, 
ligesom ensomhed ofte fører til nedtrykt-
hed, manglende lyst og ængstelighed i 
sociale situationer.

ENSOM 
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Et skjult problem 
Sammenfattende viser undersøgelsen, 
at ensomhed er et betydeligt problem 
for nogle 8. klasses elever og endvidere 
et mindst lige så udbredt problem hos 
unge i Danmark som i de fleste andre 
undersøgte lande. Samtidig peger un-
dersøgelsen på, at unges ensomhed er 
forbundet med symptomer på psykiske 
lidelser samt sociale og personligheds-
mæssige forhold, der har en negativ 
indflydelse på etablering og fasthol-
delse af sociale relationer. De ensomme 
unge trives således dårligt og har på 
samme tid svært ved at ændre på deres 
situation.

Samtidig er det vigtigt at være op-
mærksom på, at de ensomme unge 
ifølge undersøgelsen er ængstelige, in-
troverte og dårlige til at søge social 
støtte, hvorfor de antagelig heller ikke 
gør meget for at blive set og hjulpet. 
Ensomme unge er, som Koch (i 28) ud-
trykker det, ”diskrete problembære” og 
tiltrækker sig derfor ikke opmærksom-
hed som fx larmende og utilpassede 
unge. Derfor er de meget afhængige af, 
at forældre, lærere, psykologer og andre 
omsorgspersoner er i stand til at få øje 

på deres ensomhed. Følgelig er det af 
hensyn til præventive og kliniske inter-
ventioner en selvstændig opgave at for-
midle problemets relevans, karakter og 
omfang. 

Den præsenterede undersøgelse har 
påvist en række betydningsfulde sam-
menhænge. Der er dog et stort behov 
for yderligere forskning, som kan bi-
drage til en nærmere kortlægning og 
forståelse af ensomhed blandt danske 
unge. Denne forskning må især rettes 
mod en nærmere identifikation af kriti-
ske risikofaktorer og følgevirkninger, så 
psykologer og andre fagfolk kan rea-
gere relevant og målrettet på unges en-
somhed. Eksempelvis er det påfaldende, 
at undersøgelsen i tråd med internatio-
nal forskning (jf. 13) fortrinsvis peger på 
betydningen af personlighedsmæssige 
forhold, alt imens fagfolk i den offent-
lige debat tilbagevendende beskriver 
unges ensomhed som et problem, der 
primært udspringer af ungdomskulturen 
og aktuelle samfundsforhold (fx 29, 30). 
Endelig peger undersøgelsen på, at 
flere af de spørgeskemaer, der bruges til 
at belyse ensomhed, lider under psyko-
metriske problemer, hvorfor det er væ-

sentligt at udvikle, validere og standar-
disere relevante måleredskaber. Dette 
arbejde vil forhåbentlig føre til et sæt 
redskaber, der kan anvendes i fremti-
dige danske undersøgelser.

 Unge er typisk omgivet af klassekam-
merater og dermed potentielle venner. 
De agerer således per definition i et 
miljø præget af muligheder for social 
kontakt, hvorfor der er risiko for, at 
ensomme unge lever skjult blandt andre, 
alt imens de diskret bærer deres store 
problemer. Derfor er der behov for at 
udbrede en forskningsbaseret forståelse 
af danske unges ensomhed, så glansbil-
ledet af den danske ungdom som dyna-
misk, energisk og selvbevidst ikke skyg-
ger for, at nogle unge oplever et samvær 
uden fællesskab og intimitet. Såfremt 
sådanne oplevelser i højere grad aner-
kendes i den brede offentlighed, vil det 
i sig selv betyde en bedre hjælp til en-
somme unge.

Mathias Lasgaard, 
cand.psych.

Psykologisk Institut, 
Aarhus Universitet
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