
Unges digitale 

dannelse 

Unge, selvværd og selvtillid 



Unges rum    

• A. Du skal selv vælge ….  

• Selvstændighed og egne valg som 

omdrejningspunkt i opdragelse 

• B. Unge opsøger kanter – del af identitet. 

Udødelighed – og selvstændighed 

• Udfordrer ‘det normale’   

• C. Reaktion: Gør som de andre – du bliver 

måske marginaliseret  



Paradoks  

• Selvstændighed – du skal selv vælge  

• Hvorfor gør du ikke som de andre / det 

rigtige  

 

• Mange valgmuligheder 

• Og disciplinering – højere karakterer, 

kortere SU, begrænsede jobmuligheder mm  



Det serielle liv 

• Dyrker den individualiserede selvforståelse 

– skal selv give ting betydning, uafhængigt 

af kirke og parti – og andre autoriteter  

• Lever en del med serier, f.eks. Kultur i 

serier: TV-serier, festuger osv.  

• Rigdom og civilisation demonstreres via: 

butikskæder, designervarer, logo-

genkendelser, brand-logikker, konsulentord  



Det serielle liv – det hippe   

• Selvstændigheden får mening i dyrkelse af 

det ’hippe’ mellem serier  

• Ved at lægge afstand til det ’hippe’ – og 

dermed ved at spejle det  

• Eller ved det ekstreme der ikke kan styres – 

drukturen …… - nydelses og forbrugskultur   

Den hippe 

Opsøger scener og fremviser det hippe – 

man vil helst være på  

Målrettet og strategisk 

Fokus på den ‘rigtige’ skole, uddannelse, 

arbejde og projekter – og den flade mave  

Den ‘rigtige’ hippe 

Demonstrativ anderledes – man er på ved at 

være ligne og være anderledes. No logo.  

Målrettet - med udsving 

Fokus på netværk, kultur, kreativitet, 

uddannelse – og om at spise rigtigt  



Livet som fortælling 

• Du er dine valg 

• Tilværelsen opfattes som en iscenesat 

fortælling 

• Viden om det serielle nødvendigt  

• Det hippe som omdrejningspunkt  

• Medier som adgang til det hippe, det 

offentlige og det private 



Digital dannelse som livsform 

• Medier ændrer social adfærd 

• Interaktivitet som praksis – det tilgængelige 

der kan forandres  

• Det private og det offentlige smelter 

sammen  

• Blikket mod muligheder og fremtiden 

• Fra den generaliserende anden til det 

generaliserende selv  

 



Sårbarhed  

• Blikket for muligheder – ikke 

nødvendigheder  

• Samtidig et blik på sig selv – 

selvvurderingen (selvoptagethed)  

• Sårbarheden breder sig – er jeg ‘rigtig 

selvstændig’  

• Nervøsitet, stress, mavepine, 

søvnproblemer, lav livstilfredshed osv.  

 



Unges fornemmelse 

af virkelighed 

• Det iscenesatte og formbare  

• Muligheder og valget  

• Det hippe som målestok  

• Udødelighed og fornyeren som stil  

• Mangel på sikkerhed………………har jeg valgt 

rigtigt  

• Udfarende og aktiv   

• Med sårbar skrøbelighed  

 



Velfærdsstaten 

• Professionalisme og service  

• Med ledere i spidsen  

• Problemopfattelse: flere gamle, kronisk 

syge, færre hænder og færre ressourcer  

• Problemløsning: Mægtiggørelse / bl.a. via 

teknologi og uddannelse  

• Innovation og individuelle valg som 

prioritering af ressourcer 

• Individuel ansvarlighed  



Politikkens områder  

Input  Output - NPM  Withinput - NPG 

Innovation 

Ejerskab   

Exit / 

voice  

Krav / 

tilslutning  



Den traditionelle, forbrugeren  

og den innovative  

• Den traditionelle 

velfærdsstøtte  

• Betaler sin skat 

med glæde  

• Vægter omsorg 

og pleje 

• Er lokal  

• Fokus på 

tryghed  

• Og frivillighed  

• Forbrugeren 

• Stiller krav  

• Og vælger nye 

institutioner  

eller tilbud 

• Uforudsigelig 

adfærd 

• Fokus på at 

medarbejderne 

opper sig  

 

• Den innovative 

• Kan være 

medproducent 

• Kan være frivillig  

• Kan sætte sig på 

ledere og 

medarbejdere  

• Fokus på 

udvikling  



Hverdagens centrifuge  

– en pointe 

 

Den daglige livsform:  

• Flere valg 

• Færre forpligtelser 

• Uafhængighed af tid og sted 



Forældre – med projekter  

• Fokus: arbejde, kommunikation og hjemmet 

• Ingen kedsomhed – ingen autoritet  

• Oplevelsesbaseret omsorg – ikke opdragelse 

(indlæring af forpligtelser) 

• Skematiske og ‘fornuftige’ regler  

• Bekymring og terapi 

• Nye kønsroller: konsulenten (far) og 

servicemedarbejderen (mor)  



Unges ‘virkelighed’  

• Det eksistentielle og kulturelle paradoks: Du 

skal vælge selv – men nogle valg er bedre 

end andre 

• Krisen forstærker sårbarheden – 

karakterræs og det vanskelige 

uddannelsesvalg 

• Nye medborgeres snæversynet involvering  

• Voksen-rolle med omsorg og APP’s  

• Fra den generaliserende anden til det 

generaliserende selv 



Et mønster – og en balance      

Selvværd    

Lille   Stor    
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Moderne samfund 

Ved hvordan man 

fører sig frem på 

scenerne. Mange 

kompetencer  

Det traditionelle 

samfund  

Kender sit værd 

og sin plads  

Rodløs – på evig 

jagt…  efter 

opmærksomhed 

og nye grænser    

Den ideale 

balance – 

kompetent 

med 

selvkontrol 



Digital dannelse 

• Digitale medier smelter sammen med andre 

medier  

• Er en del af centrale socialiserende 

institutioner  

• Aktivitet og fokus på forandringer 

• Ophæver det offentlige og private  

• Uvidenhed som logisk paradoks  

• Skrøbelig sårbarhed som mulighed 


