
”…Når man i mange år ikke har rakt hånden op i timen ,er det som om, 
at forbindelsen mellem arm og hjerne er forsvundet…”(Pige 17 år)

Nogle få perspektiver på 
ungdomsliv, trivsel og 
voksenforventninger

Odense 29-9-2021



Nedslag 1
De ændrede rammebetingelser



9.Kl 1995



Roskilde 1995



9.kl 2021



Roskilde 
2021



Murens fald, 11/9 og 
Finanskrisen har sat 

aftryk – og det  
kommer Corona nok

også til! 
Men der er en anden
begivenhed, der reelt
kommer til at påvirke
ungdomslivet langt

mere……



En 
begivenhed

der har 
ændret

verden for  
”altid”….



Tilstedeværelse……



Tiltideværelse!
Center for Ungdomsstudier (CUR)



Legemestrene
og 

kulturbærerne 
er forsvundet…



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



Børne- og ungdomsliv i “gamle dage” og i dag!

Unge 1990erne Unge 202oerne

Børn og unge var en del af inter-
generationelle flokfællesskaber, som i nogen 
grad gik på tværs af socialgrupper og køn

Færre analoge flokke, flere horisontale 
vennegrupper og flere virtuelle fællesskaber 

Få og veldefinerede relationer
Mange forskelligartede relationer på mange 
forskellige arenaer, man skal gøre sig fortjent 
til at være en del af

Samvær foregik på gaden og samvær var 
noget, man havde hjemme hos hinanden

Samvær foregår i vid  udstrækning bag 
skærmen og samvær foregår hver for sig

Ungdom som en bro mellem barn- og 
voksen! Ungdom som en permanent tilstand!



En ny børne- og ungdomsgeneration på vej 
ind på uddannelserne…..



• De vokser op med en 
overflod af legetøj og 
forbrugsgoder: tidlig 
kvalitetsbevidsthed og 
mærkevarekendskab. 
• Undersøgelser viser, at børn i 

dag allerede fra toårsalderen 
efterspørger specifikke 
produkter. Halvandet år 
senere kan de genkende 
mere end 200 varemærker!!!
• Fra Entertainment til 
Entertising



Hyper-individualiseret 
barndom

De er blevet formet i en 
tid med individualisering 
og tilpasning, hvor Netflix 
ved præcis, hvad de vil se 
som det næste!



Generation Alpha er måske den 
mest socialt isolerede generation 
til dato.



Er de 
egoister?



• “…Alle vil gerne være
noget, men alle kan
ikke blive alt det de 
gerne vil, så gælder det 
bare om at blive en af
dem, der kan blive
det…” (Pige, 17 år)



Alt skal 
være 
perfekt……

”….Du skal have den perfekte krop, gå i 
det perfekte tøj, have nogle gode 
karakterer og alt skal være perfekt 
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, 18 år)



Hvem presser 
jer?

uDet gør vi selv!
uDet gør ”samfundet”……
uOg forældrene , men det pres er 

som oftest uudtalt!



En ”beskrivende” 
kultur hvor man 
”liker” en del!



Man beder sjældent om 
hjælp……



Nedslag 2: 
De relationelle 
færdigheder…..



Stadig mindre selvorganiseret analog tid sammen
med venner

Andel, der er fysisk sammen med deres venner fire-fem hverdage  om ugen – fra 1984 til 2018. 
(Skolebørnsundersøgelsen 2018)



Udviklingen i ensomhed (VIVE 2018)

2009 2013 2017

15-årige 5 pct. 6 pct. 9 pct.
19-årige 7 pct 9 pct. 12 pct.



Ensomhed i 2020

• Andel der angiver de er ensomme i 9.kl: 17,4
• Piger: 19,2
• Drenge: 15,0

(Ensomhed som kryds af følgende 
(UCLA Lonelisness Scale):

1) Hvor ofte savner du nogen at være sammen med? 
2) Hvor ofte føler du dig udenfor?

3) Hvor ofte savner du nogen at være tæt knyttet til? 



Der sker noget i 
forbindelse med 
overgangen til 
9.kl…..



Hvad 
giver 
social 
status i 
en 
klasse?

At man er engageret i 
det sociale

79,4
At man er hjælpsom 52,5
At man er fagligt dygtig 47,5
At man går til mange 
fester

41,4

At man er målrettet 40,0
At man er engageret i 
timerne

39,3

At man har nogle 
bestemte interesser

31,1

At man er kreativ 14,6
At man er dygtig til idræt 8,8

Andet 5,8



Du skal mase dig 
ind i 
fællesskabet…..

• ”… På ungdomsuddannelsen er 
du grundlæggende  set alene, 
og du er selv ansvarlig for at 
komme med i en gruppe. 
Grupper åbner sig ikke bare –
du skal selv mase dig ind i 
fællesskabet…Dem, der ikke 
formår det, har det svært på 
gymnasiet, for der er ikke 
nogen, der kommer og samler 
dem op…” (Pige, 16 år)



Når man oplever at vokse op i et 
individualiseret ekkokammerr, 
hvor bagtæppet består af
flertalsmisforståelser, er det 
vigtigt at opleve fællesskaber, 
hvor der tales om det vigtige….



Nedslag 3: 
“De forstår bare 

ikke 2021 
sådan basically!”



De vokser op med 
en generation af
voksne, der ikke kan
reproducere deres
egen opdragelse! 



“Voksne” er – som følge af den ændrede relationsgrammatik - ofte
passive tilskuere!
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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?



Jeg voksede 
op med dem 

her……



I 2021 vokser
man   op med 
dem her…



Fra Batman til 
”BuffMan”…..



Times are changing!



Less wear – more body….



“Jeg har det 
dårligt…”– og det 

har jeg haft 
mandag og torsdag 

I de sidste tre år!



8 ud af 10 har nemt ved at snakke med forældre
- men hvad snakker man om?

31,5

32,5

41,3

41,9

59,5

Om hvordan jeg har det med mine venner

Om sport

Om skole og lektier

Om hvordan jeg har det

Om hvad jeg har lavet i løbet af dagen



Og hvad snakker man ikke om..?

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



Unge er vant til at google - og vil helst ikke gøre 
deres forældre bekymrede…..



Sådan er der mange der opfatter samtalen med 
”voksne”!



Hvem er 
det?



Og vi gentager:
Spørg! –

Systematisk
nysgerrighed

rummer et stadig
et stort didaktisk
og pædagogisk

potentiale!

Center for Ungdomstudier (CUR)



Alder spiller ingen rolle!

Center for Ungdomstudier (CUR)



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



De sekundære voksne rekrutteres ofte i familien, 
hvilket er uproblematisk for de fleste… ….

Hvilke voksne? Pct.
Bedsteforældre 41,9
Andre familiemedlemmer 37,3
Ældre søskende 35,2
Lærere 26,6
Venners forældre 17,4
Trænere/undervisere/ledere 15,3
Klubpædagoger 6,3
Anonyme rådgivningstjenester 3,6
Andre 12,9



Influencers før og nu…



Hvilke 
egenskaber 
efterspørges 
hos ”voksne 
influencere”?

Center for Ungdomsstudier (CUR)

• 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…….



• Vær nysgerrig!
• Skab rum for såvel individuel som

kollektiv refleksion!
• I behøver ikke være eksperter, så

prøv jer frem…..og hold focus på
ikke kun at snakke om det 
“trygge”, men også om det vigtige!

Et par udfordringer



Tak for i dag…..


