
”Fra 
tilstedeværelse til

tiltideværelse”
– perspektiver på

ungdomsliv, 
fællesskaber og 

voksnes
autoritetstab!
Nyborg 23-04 2019



Rammerne
omkring børne-

og 
ungdomslivet

er i forandring!



Dette er Carolines
bedste veninde!

- skiftet fra
tilstedeværelse til
tiltideværelse har 
ført til en markant
individualisering!
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Har du nogle 
”gode” 

voksne du 
kan snakke 

med?

PCT

Ja 34,1 (27-43)

Ja, men jeg har ikke behov for det 40,7

Nej, men jeg oplever heller ikke noget 
behov

20,9

Nej, men jeg kunne godt tænke mig at 
have sådanne voksne i mit liv

4,3



Hvem er de 
”gode” 
voksne???

Hvilke voksne? pct.

Bedsteforældre 45,0

Ældre søskende 36,0

Lærere 27,2

”Andre” 25,9

Trænere, 
klubmedarbejdere m.v. 

17,9

Venners forældre 16,8



Udviklingen i ensomhed (VIVE 2018)

2009 2013 2017

11-årige 5 pct 4 pct 3 pct.

15-årige 5 pct. 6 pct. 9 pct.

19-årige 7 pct 9 pct. 12 pct.



Er de 
egoister?



Velkommen til
en verden
hvor der 

meget tidligt
tidligt kræves
en individuel
forholden sig 
til strukturelle
ændringer og 
ageren I det 

virtuelle rum!



De vokser op I en
individualiseret verden der 
er I nogen grad er
“skræddersyet”, hvor Netflix 
ved hvad det er jeg skal se 
næste gang og hvor man 
reelt træffer færre valg end 
man umiddelbart tror!



Det er der 
stadig mindre

af……



Hvad går piger 
og drenge til?

Drenge         Piger

• Fodbold 32,0                  8,6

• Gymnastik 9,3 23,4

• Svømning 6,2 11,1

• Musik 8,2 16,0

• Håndbold 10,3 8,2

• Dans 2,6                   21,3

• Badminton 14,4 4,5

• Spejder 6,7 2,9



Piger og drenge motiveres af det samme, 
nemlig at blive dygtigere…..

Vigtigt til fritidsaktivitet Alle Drenge Piger

1. Have det sjovt* 87,9 87,6 88,2

2. Blive bedre 77,9 76,8 78,8

3. Være sammen med venner 74,2 75 73,5

4. At have det godt med undervisere** 73,7 71,6 75,6

5. Have det godt med andre børn 72,8 70,1 75,1

6. Være en del af et fællesskab** 71,4 67,7 74,7

7. Dygtige undervisere* 68,1 65,3 70,5

8. At træne eller øve meget** 58,6 61,2 56,3

9. Holde mig i form*** 57,1 62,4 52,3

10. Få nye venner** 47,6 44,1 50,7

11. At mine forældre er interesserede* 42,7 43 42,5

12. At det er tæt på hvor jeg bor*** 23,7 28,2 19,7

13. Vinde*** 17,3 24,5 10,7



Det er mere 
sådan de 

vokser op……



Fraværet af
funktionelle

erfaringer medfører I  
nogen grad en

retraditionalisering….



Piger får en 
krammer –

Drenge får en 
lammer!

Er vi i skoler, klubber, 
fritidsliv og familien  
med til at vedligeholde 
de eksisterende 
kønsnormativer i vores 
retorik og aktiviteter?



Iværksætteri -
Fordeling 
mellem 
køn…..
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Piger bliver i højere grad ”slutshamet”, mens drenge bare ser godt ud……
Hvordan kan vi målrettet arbejde med at komme ”kønnet dobbeltmoral” til livs og 

skabe mere lige muligheder for kønnene? – også når det gælder retten til at udtrykke
sig selv?



De vokser op med 
voksne der skal

håndtere en
markant

autoritetstab!
- og dermed skal

de også stadig
tidligere stå på

egne ben…..også
når det gælder det 

virtuelle rum….



Er de vokset op 
med 

curlingforældre?
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De vokser op med en
generation af forældre, 

der ikke kan
reproducere deres
egen opdragelse! 



Forældre er 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?



Jeg voksede
op med dem 

her……



Nye billeder at spejle sig 
i!

• Den ’perfekte’ krop optræder  overalt på 
SoMe!

• Jo højere klassetrin, desto mindre

kropstilfredshed:

➢ 81,8 % i 3. klasse

➢ 73,7 % i 6. klasse

➢ 42,5 % i  9.klasse 

➢ 49% af de 19-årige piger angiver at de 

er for tykke, mens 21 pct. af drengene 
angiver at de er for tynde (Vive 2018)



Det er ofte 
meget 

beskrivende…….

• ”Når jeg kommer hjem fra skole spørger de altid 
”Hvordan var skolen?” Og svarer man jo bare 
fint” (dreng, 7.kl )

• Fortroligheden mellem børn og forældre har 
været stigende siden 2000, så spørgsmål et om 
der ikke er potentiale til noget mere? 
(Skolebørnsundresøgelsen 2018)



Hvad snakker 
man om med 
sine forældre 

?

Tema PCT

Hvordan jeg har det 52,7 (43-67)

Fremtiden 52,2(44-62)

Hvad der foregår i  mit liv 48,8(41-60)

Hvad kan stresse 26,8(15-43)

Politik/samfund 21,7

Videreuddannelse 18,1 (14-24)

Udseende/krop 10,0 



Hvem er 
han????



Felix ”PewDiePie” Kjellberg………



Er det at være nysgerrrig på det digitale rum 
blevet til en “skal-opgave”?

• Den digitale arena skal tages alvorligt på 
samme måde som den fysiske

• De voksnes synlighed er afgørende for en 
sund virtuel kultur

• Vi må skabe en nysgerrig kultur, hvor vi 
spørger ind på samme måde, som vi spørger 
ind til resten af deres liv. Godt nok er de 
tekniske eksperter, men vi er ”livseksperter” –
eller vi har i hvert fald længere erfaring….

• Skal ”nysgerrighed” på det virtuelle rum gå fra 
at være en ”kan-opgave” til en  systematisk 
”skal”-opgave”? 



Spørg…….
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Observation: Mange 
voksne der skaber
rammer, gør ting 

med eller ”kigger” på
børn og unge……men 

færre der snakker
med børn…..



Hvorfor er det at 
vi skal snakke om 
almindeligheder?

•Fordi det 
almindelige ikke 
er almindeligt 
for alle!



Fordi…….

•Der ikke er så mange andre 
gode sekundære 
metaintentionelle voksne man 
kan snakke med……hvilket 
betyder at en del unge må 
tumle med problemstillinger de 
enten ikke har lyst til, eller ikke 
kan dele med forældre….



Skab rum for 
identifikation……Fortæl….-
og skab rammen.

Hvis vi vil have unge til at fortælle om 
deres liv giver det god mening at vi også 
fortæller om vores! Hvis vi fortæller om 
vores weekend vil et barn pludselig også 
huske sin weekend, og så går snakken…..

Specielt de mest skrøbelige har brug for 
ledetråde….



Alder spiller ingen rolle!
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Hvordan får v de “voksne” til at være mere nysggerige…?



Intro til de 
yngste

elever…..



Generation Glass

• De vokser op med en overflod af 
legetøj og forbrugsgoder. Det skaber 
en veludviklet kvalitetsbevidsthed og 
et bredt mærkevarekendskab fra en 
tidlig alder!

• Undersøgelser viser, at børn i dag 
allerede fra toårsalderen efterspørger 
specifikke produkter. Halvandet år 
senere kan de genkende mere end 200 
varemærker!!!



De er børn af den fjerde industrielle revolution….

• De bliver født ind i den såkaldte fjerde industrielle 
revolution, der buldrer derudad, og hvis byggesten 
blandt andet er teknologiske fremskridt som kunstig 
intelligens, robotter, ´21st Century medicin”, 
selvkørende biler, 3D-print, kvantecomputere og nano-
og bioteknologi.



Hyper-
individualiserede 
barndomme
Med en verden skabt af 
deres Millenial-forældre får 
et Generation Alpha-barn 
en verden, der er 
skræddersyet til dem. 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.

• 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.

• En af konsekvenserne er, at de vil søge 
tjenester og brands, der får dem til at 
føle sig ægte og autentisk forbundet 
med andre…..



Deres sociale kompetencer vil i nogen grad 
være udviklet på arenaer der ligner…..



Japansk forskning 
viser, at folk som i 
særlig høj grad 
foretrækker at 
kommunikere via 
teknologi, har 
større forbehold i 
forhold til at gå i 
skole (Aruga, 
Suzuki & Tagaya, 
2012).



Fra fællesskab til 
netværk…..

• Der er en bevægelse fra det fast 
forankrede stabile fællesskab  med klare 
grænser til, at vi i højere grad er en del 
af ustabilt, grænseløst netværk, som 
kan forstås som akkumulerede en-til-en-
relationer – hvis aktiviteter jeg følger, 
liker osv. 

• Denne udvikling at det er i stadigt 
stigende grad er op til det enklelte
barn/unge at kunne navigere 
kompetent, og undgå at komme ind i 
”virtuelle darkrooms”….. 



Udfordringen 
kan være at 
man skal 
håndtere et 
”kontekst-
kollaps”…..
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At vi går fra at være individer til 
situider….

Fra univers til multivers….

Identitet fra ”Idem” – den eller 
det samme…..



Opdragelse og osmose 
er ikke helt det 

samme……

• De vil have mere tid i samme 
rum som deres 
forældre…….Men spørgsmålet 
er hvad vi bruger tiden til……?



Men de sover 
mere end for 

fire år 
siden…..og de 
er også mere 
tilfredse med 

deres 
vægt,så…..



De er selvstændige og utålmodige!

• Udviklingen er medvirkende til at 
styrke alphaernes selvstændighed samt 
evne og vilje til at træffe beslutninger 
og håndtere udfordringer uden hjælp. 
De vil gerne lære og være aktive, men 
de vil løse udfordringerne selv og opnå 
øjeblikkelig behovstilfredsstillelse, 
hvad end det gælder håndteringen af 
en ny app eller at samle et bord. 



Centrale ikke-
kognitive 
færdigheder 
bliver vigtige 
at træne!

Vedholdenhed/flid

Omhyggelighed

Behovsudsættelse

Selvkontrol

Udadvendthed

Nysgerrighed



I gamle dage 
gik tingene 
bare ikke så 

hurtigt….



Evnen til at 
få ideer er 
alphaernes 
mest 
værdifulde 
valuta.



Børn  er ikke
holdt op med 
at lege! – men 
der måske en

tendens til
kreativ

konformitet……



Betapreneurer

• ”….Iværksætteri og betapreneur-
tankegang – dvs. det at kunne få mange 
ideer, teste dem tidligt, tage de bedste, 
raffinere dem og få dem ud i verden – er 
noget, som skal dyrkes og kultiveres i 
børn og unge. De skal støttes, når de får 
»skøre« ideer og drømme, for det er 
dem, de skal leve af. Men de skal også 
lære at bygge bro mellem idé og 
handling og få projekter gennemført. Og 
ideer får de brug for, når de skal takle 
meget konkrete globale problemer som 
klimaforandringer, ressourceknaphed og 
befolkningstilvækst,« (Anne Lise Kjær)



Det er store spørgsmål er om de digitale indfødte 
kommer til at opføre sig anderledes end de 
digitale indvandrere?



De bekymrer 
sig ikke 

længere op 
”klamme 

mænd” – men 
overvejer ikke 

digitale 
fodspor….

• ”Man skal passe meget på i Pou, ellers 
kan man ryge helt ned på level 0 igen. Du 
må heller ikke give dit navn, adresse eller 
telefonnummer, for så kan der komme 
tyve og stjæle vores dyre ting… I et af de 
spil jeg spiller er der en politibetjent, der 
siger stop, hvis man skriver grimme ord, 
og hvis man skriver ’fuck’ bliver man 
smidt ud i to dage.” (Olivia 7 år)

• ”Tal aldrig med nogen du ikke kender.. 
Giv aldrig dine personlige oplysninger og 
afbryd hvis der er nogen der ikke opfører 
sig pænt !” (Olivia – Blad)



Så det giver 
god mening at 

tage en snak 
om:

- Privatindstilinger

- Coookies osv….

- Adgangskoder – som 
veninder ikke bør kende…for
så undgår man…….



“….En af min søns
klassekammerater
havde glemt sin 
Chromebook…”



Tror du “Generation Alpha” bliver bedre til at 
tackle de digitale dilemmaer vi kender I dag?



5.klasse i 
1984



5.klasse i 
2018-19



Der er meget pres 
– men ikke  
hjemmefra…
og det kan godt 
være et problem!

• ”….Vi er ret konkurrenceorienterede i 
vores klasse – mest pigerne……Det er 
ikke lærerne der presser os  - det os 
selv der presser hinanden…..”

• ”….Ja, når vi får karakterer, så kan det 
godt blive rigtig slemt……”

• Er der noget pres fra jeres forældre?

• ”…..Nej, slet ikke  - bare at vi gør det så 
godt som vi kan…..” (Piger 6.kl, 
Trekroner Skole)



Stadig mindre selvorganiseret tid sammen
med venner
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I perioden 2012-17 er 
skoledagen blevet 
længere uden at 
engagementet i faste 
fritidsaktiviteter er 
faldet. 

- 25,3 pct er sjældent 
eller aldrig sammen med 
deres venner IRL. I 2012 
var tallet 13 pct!



Fysisk/virtuel grænse i opløsning
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Mere for drenge end for piger!



Fysisk/virtuel grænse i opløsning

På forskellige måder på tværs af alder!
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Top 4 – faste 
fritidsaktiviteter

1. ”Youtube” & 
Esport

93 pct

2.Idræt i en forening

81 pct.

3. SFO/klub      

56 pct.

4. Andre 
fritidsaktiviteter 

(musik, spejder m.v.)   

32 pct.



Nye arenaer skaber nye måder at være sammen på…….

• Stærke kønsnormer i gamer-fællesskaberne

• Mangel på rummelighed

• Mangel på synlige voksne

Hørt i Gamer-rummet:

’Kan du høre os nu, din lille bøsse 
Victor?’

’Hey gutter, kan i godt lidt 
tissemand?’

’Vi knepper dem bare’

’Du bliver bollet så hårdt i røven’



Every 
moment is a 

INSTA-
moment –

eller er det?

Center for Ungdomstudier (CUR)



Digital 
dannelse…….

• ”…Digital dannelse handler om at kunne 
anvende og opføre sig ordentligt med teknologi, 
erkende teknologiens rolle i vores fælles liv, 
forholde sig til udfordringer og deltage 
engageret i at forstå og handle i forhold til de 
muligheder og udfordringer teknologier giver 
for os i vores fællesskaber, i vores samfund og 
som individer…”(Jeppe Bundsgaard)



Udfordringen er
at billedets

”betydning” har 
ændret sig I en

tid hvor vi elsker
det meste og 

resten er
fantastisk….



Sårbare
billeder
medvirker til
at skabe
intimitet…og 
sårbarhed
kan være
mange 
ting….



Når billed-
deling
understøtter
venskaber



“…Du er heldig at 
jeg har fået ny

telefon, så jeg ikke
har alle de grimme
billeder af dig, men 

jeg fandt nogle
stykker

alligevel….”(Fødsels-
dagshilsen til

Caroline Ø. , 16 år)



9.kl 1986

Center for Ungdomstudier (CUR)



9.Kl 
2018-19



Studenter 1980erne



Studenter 2018 
– og det er –
måske? - i høj

grad dem der er
knapt så gode
til håndtere

digitale
dilemaer….



Vi lever i en verden i 
HASTIG forandring!



Hvad er 21st 
century skills?

Det er bl.a.:

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?”



”Dannelse er det 
der er tilbage, 

når man har 
glemt, hvad man 

har lært.”(Ellen 
Key)

Material dannelse

• Her er fokus på "at lære så meget som muligt” –
fokus på faglighed, konkrete skills m.v.

Formal dannelse

• Den formale dannelse fokuserer på eleven 
tilegner sig en bestemt attitude, 
handlemuligheder og arbejdsmetoder – m.a.o. 
lærer at lære!



Vigtige 
”attituder” vi 

ønsker at 
understøtte…

Mod

Nysgerrighed/det 
eksperimenternede

Udvikling frem for 
præstation

Vi gør ting 
sammen……



Og så går de i gang 
med at 

eksperimentere, 
men….

• “Jeg tror at nogle unge kan blive så bekymrede for at 
gøre noget forkert eller ulovligt, at det kan lægge låg på 
dem selv. Det er trist, hvis det går i den retning, for der 
skal også være plads til at udfolde sin seksualitet og 
være et kærestepar på den måde, hvis det handler om 
nøgenbilleder. Ligesom der selvfølgelig skal være plads 
til at tage et billede af sig selv, når man prøver en BH på. 
Så der er grænser for, hvor god bekymringerne kan være 
for de unge,” (Pernille Ballisager, CFDP)

• Reelt er det jo ikke ulovligt at to mennesker over 15 år 
sender billeder til hinanden, så fokus skal ikke være på 
”SKAM”, men på RISIKO……



”Der er en del 
victim-

blaming”…..

• De piger der udsættes for uønsket billed-deling 
karakteriseres ofte som naive……mens det giver 
status i en drengegruppe at kunne ”fravriste en 
pige et ”nude”………

• På trods af Umbrella-sagen virker det stadig 
som om at bllied-deling opleves som ”farligst” 
for dem der er på billederne……



Festerne er det 
sted hvor man 
mødes udenfor 

klassen!



Når man googler danske unge…..



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



Massiv 
festkultur……

• ”Gymnasiet er bare en stor druktur. I starten af 
gymnasiet så er der fester fredag og lørdag, og 
så bliver det ligesom helt normalt, at man er 
ude fredag og lørdag og ellers er det bare 
verdens kedeligste weekend. Der er, hvad skal 
man kalde det, en fest og alkoholkultur, hvor at 
hvis man skal være sammen en fredag, så skal 
man også drikke. Sådan gør man i gymnasiet. 
Hvis man spørger, om man skal noget om 
fredagen, så ved man, at man spørger, om man 
skal til fest.” (Dreng 2. g)

• Alkohol og SoMe er ikke altid en god 
kombination…



Festen er det 
vigtige  - og 

nogle gange 
også det eneste 
– fysiske møde 

udenover 
interaktion i 

klassen!

• ”Man mødes for at drikke og blive stiv. Man 
mødes om noget fælles - om at drikke. Man 
drikker for at være sammen på en bestemt 
måde, for man er sammen på en anden måde, 
når man er fuld, man er på et andet niveau rent 
socialt. Jeg tror også mange drikker for at møde 
nye mennesker, det er klart nemmere at møde 
nye mennesker, hvis begge to er fulde. Vi er 
generte og usikre, og derfor drikker vi for at 
møde nye mennesker.” (Dreng 1. g)



Hvornår er 
man sammen 

med sine 
venner?

”?

Hvornår hænger du 
med dine venner 
(sæt gerne flere 
kryds)

Drenge Piger I alt 

Flere gang om 
ugen

41,7 29,3 35,7

Én enkelt gang 23,4 27,9 25,8

Primært i 
weekenden

60,4 70,4 65,6

Til 
Fritidsaktiviteter

26,5 20,9 23,5



Generation 
”FOMO” hvor 
tiltideværelse er 
vigtigere end 
tilstedeværelse!



Det private er 
ikke altid 
privat……

”Private oplysninger” – religion, politisk 
holdning mv. er blevet offentlige….

Og det private er det som ”kun” deles i 
grupper…..især ”uglies”……

Differentieret offentlighed……man er venner 
med alle, men mere venner med nogen….

Blokering handler ofte om at holde 
information ude….



Alle sender nøgenbilleder af hinanden….eller
gør de?.
• På ungdomsuddannelserne er ”virkeligheden” at 72 pct af pigerne og 

58 pct. af drenge ikke har erfaringer med delinger af ”nudes”…..

• At 19 pct har delt ”nøgenbilleder” – og de fleste i meget begrænset 
omfang……

• At 31 pct. af drengene har modtaget billeder, mens det gælder for 14 
pct. af pigerne…..

• At 3 pc.t har oplevet at andre har delt billeder af dem uden 
tilladelse….

• (”Unge opfattelse af køn,krop og seksualiitet”, Vive 2018)



Og hvem er det 
så der deler 
billeder……



Det er i vid 
udstrækning…..

Dem der er seksuelt aktive……og 70 
pct. af de 15-årige kanakteriseer sig 
IKKE som seksuelt aktive(defineret 
som samleje)

Dem der er udeboende…..

Dem der befinder sig i sårbare  
positioner, og oplever mindre trivsel 
end flertallet…..
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Rum for refleksion

• Hvis de mange oplevelser i ungdomslivet
skal blive til læring er det nødvendigt
med ”rum for refleksion”. 

• Disse rum opstår, hvor der er ”nogen”, 
der tør stille spørgsmål uden at de selv
behøver at sidde inde med alle svarene! 



Det perfekte 
er blevet det 
normale…….



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, 9.kl)

Vi får stadig flere såkaldte ”insecure 
overachievers”, altså personer, der gør det godt, 
men aldrig føler, de gør det godt nok……

.



Frygten for at 
være 
anderledes……



Hvem presser jer?

 Når vi spørger de unge svarer de:

 Det gør vi selv!

 Det gør ”samfundet”……

 Og forældrene , men det pres er som oftest uudtalt!



Smilende 
børn og 
unge, der 
opfører sig 
pænt, men 
som ikke har 
det godt!



Andel af 15-årige med høj livstilsfredshed



Udfordringen er at gøre ungdomslivet til en
ØVEBANE……



Robust er rundet 
af ” som 

egetræ”, hårdt, 
noget der kan 

modstå 
forandringer”mv.



Har vi individualiseret 
den digitale  
robusthed?

• ”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 vi går fra at leve i et univers til at leve i et multivers – og fra at 
være individer til at blive situider….- nogle få overvejelser….

• ”…I den fleksible, fragmenterede nutid ser det 
kun ud at være muligt at skabe 

sammenhængende fortællinger om, hvad der 
har været, og ikke fortællinger, der forudsiger, 

hvad der vil ske….”(Sennett 1998)



Værdier, pejlemærker 
og spacing - på jagt 
efter værdier der 
holder i en verden i 
forandring…..

• Værdiafklaring i et læringsloop….hvor
vi hele tiden vender retur til vores 
grundværdier……

• Øvelse 1: Vendepunkter i dit liv –
din ”livsti” pr d.d – hvad navigerede du 
efter….? Hvem lyttede du til? 

• Hvad siger det om dine 
værdier/pejlemærker

• Øvelse 2: Højdepunkter i dit liv 
– hvad betingede disse oplevelser, 
hvem var det sammen med og hvad har 
du taget med dig?

• Hvad siger det om dine værdier?



Flere punkter…..

• Øvelse 3: ”Lav-punkter” i dit liv - Hvad gør dig frustreret, vred, 
dræner dig for energi osv.?

• Hvad, hvor og hvem….

• Hvad siger det om hvad der er vigtigt for dig?

• Øvelse 4: Holdepunkter i dit liv - Hvad ønsker du at der skal 
være til stede i dit liv? Hvad skal være til stede, hvem skal være til 
stede og på hvilken måde vil du gerne leve dit liv?

• Hvad siger det om dine værdier?



Værdier 
fortsat…..

• Øvelse 6: De blinde punkter i 
dit liv - Johari´s vindue…..

• Hvor er det lige disse vinkler der er 
”blinde”?

• Øvelse 6: Fix-punkter i dit liv -
Hvilke værdier vil du gerne give videre? 
Gravstens-øvelsen



Udfordringer…….



Et par udfordringer

• Det kræver lidt modvægt, hvis man primært oplever at være en
del af en “synes-godt om-kultur”

• Fokus på hvornår arenaer suppelerer hinanden, og hvornår de 
eliminerer hinanden.

• Det virtuelle rum er trygt, godt og det regner ikke! – og derfor
skal man ikke være der alt for lang tid, for sådan er
virkeligheden ikke….

• “Voksne” skal forsøge at være i øjenhøjde – forsøge at forstå, 
hvad der er på spil – men også have modet til at rejse sig op og 
agere voksent!  



.

Tak for i dag…..


