
”De er ordnligt Zygt Zeriøse”
- perspektiver på

ungdomsliv, trivsel,  
nysgerrrige voksne, samt

behovet for ”øvebaner” i en
tid, hvor det er vigtigere at 

bestå end at forstå!

Lindenborg 21.7 2022



Når jeg ikke er på
Lindenborg…



Næsten alt det jeg kan i dag har 
jeg lært i Kirken, som for mig 

har været en helt central 
øvebane….

Men det tog mig en del år at blive bevidst 
om ”Kirkens” transferværdi til resten af mit 

liv….



Måske skal vi væk fra snakken om ”fastholdelse” og i stedet grave 
vandhuller, hvor “KIRKEN”- med afsæt I viden omkirng ungdomslivet –

etablerer miljøer, hvor man møder ambitiøse “voksne”/fællesskaber, der 
har noget at byde på, og som medvirker til at man som ung bliver klogere

på sig selv og sin tro…..



Hvor stor er “Harder-
effekten”?

I 2011 var der 60.000 piger under 18 år
som var medlemmer af en fodboldklub –

hvad var antallet i 2021? 



Medlemstal 2006-2021

ÅR Antallet af spillere i alderen 0-18 år

2006 44489

2010 56258

2011 60089

2015 47046

2021 47645



DE ÆNDREDE
RAMMEVILKÅR



5. klasse i 1990’erne – og i 2020erne…..



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?

Og hvem fik/får den højeste genenmførselsprocent 
på en videregående uddannelse?



De unge er IKKE som de altid har 
været, men det er de voksne til 
gengæld – eller….?

•De unge ryger og 
drikker mindre, har 
mindre sex, skammer 
sig mere, trives 
dårligere og er mere 
pligtopfyldende end 
tidligere 
generationer…..



Når man skal være unik på den samme måde…



Hvorfor er det så vigtigt? Og hvad gør man 
hvis man ikke er modig, vild og dristig – som

flertallet jo faktisk ikke er …????



Store begivenheder påvirker ungdomsgenerationer, 
men…

Murens fald, 11/9 og 

Finanskrisen har sat 

aftryk – og det kommer

Corona nok også til –

eller…..

Men der er en anden

begivenhed, der reelt

kommer til at påvirke

børne- og ungdomslivet

langt mere…



De er vokset op med med…..



Og med…



Og nu også 
ham her…..



En begivenhed der har ændret

verden for  ”altid”….



Jeg voksede op på gaden….

De store drenge introducerede mig til nye 
aktiviteter – og hvordan man blev en del af

dem…..  



Fra Tilstedeværelse til Tiltideværelse…



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 18-24 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%)



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.



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!



ER DE 
EGOISTER?



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, 16 år)



”…Der sker hele tiden noget – det gør det bare…” 
– eskalerende acceleration  er en præmis for 

ungdomslivet…..



HVEM PRESSER JER?

•Det gør ”samfundet”……

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

•Det gør vi selv!



”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). 

Eller udtrykt lidt anderledes: Tidligere var det problematisk hvis man 
gjorde noget forkert. Det er det stadig, men det er også problematisk 
hvis man ikke gør ”nok”….



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)



Når tingene flyder sammen….
“…Det er svært at skelne mellem min faglige præstation, og 
om jeg selv er god nok, særligt i starten for hvis jeg lavede 

noget, som ikke gik godt på skolen, så tænkte jeg hurtigt, at 
det var mig, som var noget i vejen med. (Lea, 19 år)



”…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)

Det er vigtigere IKKE at virke dum 
end at virke klog…..!



”Det største krav til
mig fra alle er, at 

jeg kan tage
ansvar”(Pige 1.g.)



I en tid med en
tendens til øget
psykologisering giver 
det god mening at vi 
bliver bedre til
proaktivt at indlede
samtaler…..- også om 
det vi ikke noget som
helst om……



Om behovet for 
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)



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….



I gamle dage handlede oprør
om at gøre op med regler, 

som “alle” kunne se var 
urimelige!

Måske handler “oprør” idag
om systematisk – med afsæt i 

fælles erfaringer– at skabe
rum for fælles refleksion, hvor
vi giver unge mulighed for, at 

stoppe op og tænke over hvad
der egentligt er vigtigt for 

dem…..



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)



Relationer er en udfordring for en voksende gruppe –
specielt i overgangen mellem 3 og 4.kl…. 

(Ufrivillig ensomhed i 3-6.kl)
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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)



Tal vedr. oplevelsen af ensomhed i aldersgruppen 
16-24 år (Den Nationale Sundhedsprofil 2021)

Kvinder Mænd

Ufrivillig 
ensomhed

16,7 14,4

Tegn på 
ensomhed

26,3 18,3



I dne fodboldklub 
hvor jeg er 

træner få alle 
spillere en 

”boldbuddy”….



Nedslag 3: 
“De forstår bare 

ikke 2022 
sådan basically!”



De vokser op med en
generation af voksne, 
der ikke kan
reproducere deres
egen opdragelse – og 
overvurderer deres
egen betydning…..



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



Piger og 
drenge 
anvender 
forældre lidt 
forskelligt!

Dreng Pige

Hvordan vi har det 24,5 63,9

Skolen 27,3 48,9

Musik 21,6 15,4

Fremtiden 26,2 34,6

Drømme 24,7 33,4

Politik 15,4 6,1

Udseende 24,6 45,5

Fritid 48,8 35,0

Fester 64,0 69,7

Kærester 26,6 66,3

Stress 13,6 42,4



Jeg tager jer
lige ned af et 
helt andet
spor…….men 
der er en ide 
med det….



Jeg voksede op 
med dem her…



I 2020erne 
vokser man   
op med dem 
her…



Fra Batman til
”BuffMan”…..



Times are changing!



Less wear – more body….



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



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



Sådan er der mange der opfatter samtalen med 
voksne….



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

• Vigtig træningsarena

• Sammenhæng ml. dem, 
der snakker med 
forældre og dem, og dem 
der snakker med 
”sekundære voksne” –
lærere, klubmedarbejdere 
m.v.

• Mere end bare ’Hva´ så?’



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!



Og en gentagelse…
I en ”beskrivende” 
kultur hvor man 

”liker” en del, giver det 
god mening at stille

spørgsmålet
“Hvorfor?” og være
nysgerrig på det man 
ikke ved noget om….



Hvem er 
det? 



Hvem er 
hun? 



Sjov, Tryghed og Progression 

er byggeklodser i et attraktivt fritidsmiljø



”….Vi lærer 
spillerne at række 

hånden op på 
banen, i klassen og 

i livet…”

Nogle få perspektiver på ”Kirken” 
som en central intergenerationel
”øvebane” i børn og unges(og alle 

mulige andres!) 



Lærer man noget af, at gå til fodbold, spejder eller kor? 

Aktivitet Går til vilkårlig 

fritidsaktivitet

Går ikke til 

fritidsaktivitet

Går til idræt Går til anden fritidsaktivitet 

end idræt

Ensomhed 14,0 16,2 12,8 15,9

Vejer tilpas 53,8 49,3 57,3 48,7

Tilfreds med 

krop

45,4 40,2 47,9 41,3

Føler jeg er god 

nok som jer er

69,7 64,0 72,9 64,4

Tør række  

hånden op i 

timen

51,3 39,5 55,0 43,8



Og hvad er det 
så vi træner til 
fodbold, 
spejder og kor  
- udover finter, 
knob og 
harmonier?

21st Century Skills:
Det at kunne være 
udenfor sin 
comfortzone…..

Eksperimentere – og 
turde fejle…

Evnen og viljen til 
samarbejde

Kreativitet
Kritisk sans – ikke bare 
”Hvad?” men også 
”Hvorfor?”



”….Vi ønsker at lære 
spillerne at række hånden 
op på banen, i klassen og i 

livet…”



https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=49W9RRR5JN3J

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=49W9RRR5JN3J


I hvilken grad er det vigtigt for dig, når dit barn går til fodbold i klubben... -
At mit barn lærer færdigheder, som kan bruges i dagligdagen (være en del 
af fællesskaber med børn med andre baggrunde mv.)



I hvilken grad er du enig i... - Mit barn har fået
færdigheder, som kan bruges i dagligdagen (være en del 
af fællesskaber med børn med andre baggrunde mv.)



Vi forsøger at finde utæthederne……



Udfordringen er at Fællesskaber der fungerer som ØVEBANER……hvor børn og 
unge går fra at være præstationsmotiverede til at blive mere nysgerrige og 
vidensmotiverede…..og når det lykkes er potentialet næsten uendeligt…..



Udfordringer…….



• Lad være med at “tro” så meget - vi skal
turde være mere nysggerige…..

• Skab rum for såvel individuel som
kollektiv refleksion!

• Kultur og færdigheder formidles ikke via 
osmose – så vær ambitiøs på det anologe
fællesskabs vegne

• I behøver ikke være eksperter, så prøv jer
frem…..og hold fokus på ikke kun at 
snakke om det “trygge”, men også om det 
vigtige!

Et par udfordringer…..



ALLE 
skuffer 
over tid…..

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

overrasker…..måske bare lidt mere 
nysggerighed….



Tak for i dag…..


