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”De er ordnligt 
Zygt Zeriøse”

- perspektiver på unge, 
trivsel og“sekundære 
voksne” i en tid, hvor 
man ”bare” skal gøre 

det så godt man kan…..

Odense 12-10-2022



DE ÆNDREDE
RAMMEVILKÅR



9.Kl I 1990erne og I 2020erne…



Hvem 
havde/har?
????

Drukket mest?

Røget mest?

Scoret højest i mistrivsel?

Været mest kriminelle?

Haft flest seksuelle partnere?

Hvem kom/kommer hurtigst igennem en 
videregående uddannelse? 



Store begivenheder påvirker ungdomsgenerationer –
spørgsmålet er jo bare hvordan…..

Murens fald, 11/9 og 

Finanskrisen har sat 

aftryk – og det kommer

Corona nok også til –

eller…..



En begivenhed der har ændret

verden for  ”altid”….



Tilstedeværelse…



Tiltideværelse…
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Tiltideværelse i praksis

T

▪ Flere venner i hele verden, men færre 
flokke på tværs af køn og alder, som man 
kan modellere efter

▪ Mere alenehed og markant mere ufrivillig 
ensomhed

▪ Mere kommunikation, men mindre 
samvær

▪ Flere ’triple A-produkter’(spil, 
underholdning, porno m.v.) og mindre 
’bevægelse’

•



Legemestrene og 
kulturbærerne er 

forsvundet…



Man vokser op med venner, der er 
lige så ”dumme”/kloge som en selv!



Hyper-
individuali-

sering

Eskalerende 
acceleration 

Psykologi-
sering

Præstations- og 
perfekt-

hedskultur

Krop og 
sundhed

Klima og 
bæredyghed

Globalisering

Teknologisk 
udvikling

Kompleksitet

Videns- og 
netværks-
samfund

UNGDOMSLIVET 

LEVES I ET 

KRYDSFELT AF 

MEGATRENDS



En voksende andel af unge har det ikke godt!
( Tal er fra ”Den nationale sundhedsprofil 2021”)

Aldersgruppen 16-24 år Piger/Kvinder Drenge/Mænd

Andel med dårligt 
mentalt helbred

2010 15,8 pct. 8,3 pct

2021 34,4 pct.(118%) 21,2 pct (167%)

Andel der scorer højt på 
stress

2010 21,3 pct. 11,3 pct.

2021 53,3 pct.(150%) 31,2 pct.(176%)



Stress som ubalance eller….

”…Når eleverne betegner sig selv som 
stressede, dækker betegnelsen over en række 

elementer og tematikker, som egentlig ikke 
betyder, at de har for travlt, eller svært ved 

at nå opgaver eller afleveringer. Det er i langt 
højere grad en følelse af altid at skulle gøre 

det bedre, ikke gøre det godt nok, ikke at være 
god nok, ikke være lige så god som andre, at 
fejle både fagligt og personligt. At opleve at 
man ikke helt slår til som menneske…”(Sine 

Christensen, Politiken april 2022) 



Ungdomsliv i 
2020erne

Psykologisering

Det ”føles” svært, og sådan skal 
livet ikke være – så der skal gøres 

noget

”Det er nok også bare mig der har 
det sådan” - flertalsmisforståelser

Selvusikkerhed – måske er jeg bare 
ikke god nok? 

Præstationskultur

Man skal ”præstere” i forhold:

Uddannelse

Socialt

Bestemte ”Idealer” i forhold til 
krop, sundhed osv.

Individualisering:

JEG ”føler” at jeg:

Selv har ansvaret for at lykkes

Selv skal træffe reflekterede valg

Bare skal tage mig sammen og 
gøre mig mere umage

Der sker hele tiden noget…

En hverdag hvor vi er ”på” 24/7

Et ungdomsliv hvor der er ”mange 
bolde i luften”

Mange ”tendenser og temaer” 
man skal forholde sig til



Når man oplever at vokse op i et 
individualiseret ekkokammerr, 
hvor bagtæppet består af
flertalsmisforståelser, er det 
vigtigt at opleve fællesskaber, 
hvor der 1) tales om det 
vigtige….og 2) handles hvis det er 
nødvendigt……..



Alt skal være 
perfekt……

”….Du skal have den 
perfekte krop, gå i det 
perfekte tøj, have nogle 
gode karakterer og alt skal 
være perfet derhjemme. 
Men det er ikke alle der 
kan det. Og det er en stor 
ting som fylder bare 
generelt fordi, du kan ikke 
være perfekt. 10 er fint, 12 
er perfekt, men får vi 7 
eller 4, så bliver vi kede af 
det….”(Caroline, 16 år)



No likes – så
må der 

gribes til
handling…

(Børns Vilkår 2020).



”….Der er ingen bånd der binder mig, eller 
måske er de bare usynlige….????”



Vores ”rygsæk” kan have 
forskellig størrelse…..



Måske handler det om at skifte strategi….så det 
igen bliver vigtigere at forstå end at bestå….



Fra et jævnt og 
muntert virksomt
liv på jord til…..



HVEM PRESSER JER?

•Det gør ”samfundet”……

•Og forældrene , men det pres er som 
oftest uudtalt!

•Det gør vi selv!



Udefinerede 
Fluffy Opgaver

Som gør at man 
sjældent når I mål…..



”Hvis bedre er muligt, er godt nok ikke godt 
nok” – om små ord med stor betydning

Du kan altid:

• bruge en time mere på din stil….

• være en bedre ven/veninde/kæreste osv….

• være mere original, social, målrettet osv…

• være mere engageret, klimabevidst….

Men det efterlader os ofte med en følelse af utilstrækkelighed 
og en oplevelse af ”udmattelse”(Alain Ehrenberg). 



De har det anderledes svært…..

• “Vi orienterer os mere mod idealer 
end regler i dag. Regler kan man 
overholde, men det kan du ikke med 
idealer, derfor er du aldrig god nok. 
Og det er det ord, der går igen. Man 
har ikke gjort nok. Hvornår er man en 
god nok datter, elev, kæreste? 
Hvornår er jeg smuk nok, glad nok, 
sund nok?”(Christian Hjortkjær)



Kan vi hjælpe med 
en bevægelse fra 

“idealer” til
konkrete

forventninger?



Relationelle færdigheder….- og 
betydningen af at være ambitiøs på

det analoge fællesskabs vegne….



De er måske den mest socialt 
isolerede generation til dato.

• Utallige rapporter har vist, at sociale 
medier faktisk får folk til at føle sig 
mindre forbundet, hvilket resulterer i 
en større følelse af isolation og 
reduceret livtilfredshed.



Udviklingen i ensomhed (VIVE 2018/Sundhedsprofilen 
2021)

2009 2013 2017 2021

15-årige 5 pct. 6 pct. 9 pct. (16-24 år)

19-årige 7 pct 9 pct. 12 pct. 14,2/16,7



Det er vigtigt ikke at individualisere mangende
relationelle kompetencer, men i stedet etablerer 

praksisser, hvor man kan aflure ”hvordan” man gør……

Et vedholdent arbejde med at rammesætte og guide 
i forhold til at være en del af fællesskaber….mao. at 
gøre unge til subjekter for hinanden…..

Der er stort potentiale i at få unge til at benytte 
hinandens ressourcer – mao. har meningsfyldte 
oplevelser med ”Jeg-DU-relationer”……
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Mor! er du helt væk? ‽



“Voksne” er – som følge af den ændrede relationsgrammatik - ofte
passive tilskuere!
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Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig

Hvor ofte snakker I sammen om emner knyttet til det virtuelle rum/SoMe? 

Hvor ofte snakker du med dine forældre om, hvad du laver på nettet? Krydset med 
Oplever du, at dine forældre godt vil snakke med dig om, hvad du laver på nettet?



Sådan er der mange der opfatter samtalen 
med voksne….



Hvad snakker man ikke om..? – top 5 fra 
bunden….

1,5

3,6

4,7

7,2

8,5

Om porno

Om sex

Om tro/religion

Om udseende/krop

Om hvad jeg oplever i den virtuelle verden



Den måske vigtigste arena i alle hjem! 
– som har stor betydning for hvordan 
man klarer sig på andre arenaer……

• Vigtig træningsarena

• Sammenhæng mellem 
dem, der snakker med 
forældre og dem, og dem 
der snakker med 
”sekundære voksne”, 
herunder lærere, 
håndboldtræneren m.v. 
….

• Mere end bare ’Hva´ så?’



Der er brug for 
en fællesskabs-

indlejret 
robusthed, hvor 

man lærer at 
række hånden op 
– også når man 
ikke har styr på 

tingene!

• ”Det, som karakteriserer et robust 
fællesskab, er for det første, at der er trygt 
at være. En anden ting, der betyder meget, 
er, at det er okay at tiltale det, som er 
bekymrende og svært, uden at man risikerer 
at få hovedet hugget af….” ((Poul Lundgaard 
Bak, overlæge i Komitéen for 
Sundhedsoplysning og forsker i robusthed 
på Institut for Folkesundhed ved Aarhus 
Universitet)



De har ingen forventning om at vi er eksperter…..

Den ændrede relationsgrammatik…..



Når man ringede til
kæresten fik man fat i…



Har du ”sekundære” voksne i dit liv…?

2015 2020

Ja, og jeg bruger dem 49,0 33,6

Ja, men jeg bruger dem ikke 22,3 32,2

Nej, og jeg savner det ikke 24,8 29,8

Nej, men jeg kunne godt tænke mig at 

have voksne at snakke med
3,9 5,3



Hvilke 
egenskaber 
efterspørges 
hos ”voksne 
influencere”?
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• Nysgerrige voksne – som stiller spørgsmål i 
bevidstheden om at unge godt kan sige nej!

• Fagligt dygtige voksne som man kan lære noget 
af!

• Voksne som de har historie med….og specielt 
for drenge/mænd gør det sig gældende at 
samtalen er knyttet til konkrete aktiviteter! 

• Voksne der udfordrer og giver ansvar – efter at 
de har vist hvordan opgaven også kan udføres!



Udfordringer…….



En bevægelse fra…..

• Præstations- til vidensmotivation

• Idealer til konkrete forventninger…

• Individualiseret robusthed til robuste fællesskaber….

• Deskriptive ”forhør” til analytiske samtaler

• ”Kom hvis der er noget” til proaktiv nysgerrighed…

• ”De trygge spørgsmål” til de ”vigtige” spørgsmål…..



Måske handler “oprør” om 
systematisk at skabe rum 

for fælles refleksion, hvor vi 
giver hinanden mulighed

for, at stoppe op og tænke
over hvad der egentligt er 

vigtigt for den enkelte og for 
fællesskabet…



ALLE 
skuffer 
over tid…..

Men flertallet skuffer ikke altid….og 
der skal faktisk ikke så meget til for 

at “voksne” overasker……



Tak for nu…..


