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Litteraturliste      28
       
  

Indledning:  
Jeg har før været vegetar. Lige nu spiser vi kun kød fra glade økologiske frilandsdyr, de få 

gange om ugen det sker. Oksekød er helt fjernet fra menuen og en mere grøn bil er på 

ønskelisten, så vi, i stedet for at flyve, kan køre til min mands hjemland England. Havde vi ikke 

boet i en lejlighed i byen med vaskerum i klæderen, havde vores søn ret sikkert brugt 

miljøvenlige stofbleer. Dertil skal der tilføjes, at vi gerne køber genbrug, og hvis ikke det er 

muligt, er tøjet helt sikkert økologisk eller af genbrugsmaterialer. Rengøringsmidler, 

toiletpapir, affaldsposer m.v. har både svanemærket, EU’s ECO mærke og er lavet af 

genbrugsplast, da vi har valgt at reducere på vores plastikforbrug, så meget som muligt.  

Vi er ikke fanatiske, men en ganske almindelig familie, der har taget stilling til et af tidens helt 

store emner. Jo vist er det nok mig, der mest har taget stilling, min mand er lidt mere rolig 

omkring det. Vi joker med, at det er fordi, at han er ældre, 12 år, og vokset op i en anden tid.  

 

Og hvorfor fortæller jeg alt det her? Det gør jeg, fordi vi nemlig er helt almindelige mennesker. 

Mennesker, der tager stilling til forbrugsvaner. Mennesker, som forsøger at efterleve noget, 

der giver mening i livet. Mennesker, der prøver at give noget videre og gøre den lille forskel. 

Mennesker, hvor næstekærlighed, nærvær og omtanke er et ønske i hverdagen i en verden, 

der dagligt minder os om, at vi skal passe på og passe på den. Der opstår på en gang noget 

smukt og meningsgivende ved at deltage og bidrage til den bæredygtige udvikling, ved at 

fravælge de elementer i livet, der ikke bringer liv videre.  

Men på samme tid er vi også mennesker, som kan mærke presset i at ’’gøre det rigtige’’. Som 

godt kan føle sig forkerte, hvis vi ikke vælger den økologiske broccoli, eller som godt kan 

tænke, om det nu også er klogt at køre 2 timer efter noget, som man godt kan undvære, hvis 

man skulle. Der opstår et forventningspres til hele tiden at forsøge at være ’’rigtig’’ ’at ”gøre 

det rigtige’’, set i lyset af bæredygtighed og hvad ’’andre’’ mener er rigtigt. Koblet sammen 

med at vi lever i et samfund, hvor konkurrence og de evige præstationer i forvejen lægger et 

enormt pres på os. Ønsket om at leve op til andres og ens egne forventninger ligger dybt i os, 

og den bæredygtige udvikling og værdibaseret livsstil kan muligvis fører endnu mere pres 

med sig, i forhold til, hvordan vi ’’lever’’ bedst.  
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I mit arbejde med unge, møder jeg flere og flere, der tager stilling og stiller spørgsmål til egen 

og andres måde at være i verden på ud fra et bæredygtigt værdibaseret perspektiv. Jeg har 

mødt unge, der kun ville i praktik eller arbejde steder med en bæredygtig profil, unge der 

vælger uddannelse, så de kan gøre en bæredygtig forskel, og unge som bliver frontløber i 

debatten og ændringen af deres medmenneskers tanker og handlinger på den ene eller anden 

måde. Og så har jeg mødt det modsatte, voksne professionelle, der tager den lidt mere med ro 

og måske ikke lægger så meget værdi og handling i de unges bæredygtige mission. 

Thomas Ziehe, der er tysk professor i pædagogik, peger på nogle centrale tendenser, der 

aktuelt karakteriserer de unges identitetsudvikling, hvor behovet for nye rammer er en af 

dem. Fra 1970’erne sker der et dybtgående perspektivskifte, hvor den enkelte, ud fra sin 

selvforståelse, kan iagttage og forholde sig til omverden, alt kan tolkes frit og kan gøres til et 

refleksivt problem. Selvopfattelsen er blevet udgangspunktet for identitetsudviklingen, og 

vores handlinger må altid passere igennem selvets filtrering. Identiteten bliver derfor et filter, 

hvorigennem man kan tage stilling til alle sociale spørgsmål og udfordringer. 

Behovet for nye rammer har ifølge Thomas Ziehe at gøre med det sociale miljø og forskellen 

mellem ungdomsgenerationerne i 1970’erne og 1980’erne og de efterfølgende.  

I 1970’erne og 1980’erne er der en aftraditionalisering, hvor der var er opgør med en 

overstruktureret socialisering med masser af regler, pligter og indordninger, som de unge 

forsøgte at slippe af med, og derfor kan den aktuelle ungdomsgeneration fra slut 1980’erne og 

op til 00’erne, ses som børn af en de-strukturering.  Hvis man er det, kan der komme et 

tidspunkt, hvor man føler sig træt af, at strukturerne hele tiden forsvinder, hvor man skal 

åbne op og forny konstant. Derfor er der en mulig grund til, at man måske søger mod nogle 

mere gammeldags værdier som nærvær, sammenhæng, sandfærdighed, stabilitet og andre 

tilsvarende kvaliteter (Ziehe, 2015, side 111). Værdier, der handler om at være til stede, slå 

rødder og give noget til andre, som bæredygtighedsbegrebet også dækker over. Hvilket kan 

være medvirkende til, at det ser ud til, at det er de yngre generationer, som tager en 

bæredygtig og værdibaseret livsstil mere til sig. 

Man kan spørger sig selv, hvorfor vejledningen skal forholde sig til bæredygtighed? Hvad har 

dette med uddannelses- erhvervs – og karrierevejledning at gøre?   

’’At noget er bæredygtigt betyder at støtte, holde oppe, bære. At det er i stand til at bære og at 

opretholde noget andet eller sig selv. Ud fra det burde bæredygtighed jo være en selvfølgelig 

bestræbelse?’’ (Steen Hildebrandt, 2015, side 54). 
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Og det er her, min nysgerrighed og undren opstår. Er der overhovedet plads til et bæredygtigt 

vejledningsperspektiv, og hvordan ser sådan et ud? Er det overhovedet noget vi som vejleder 

bliver nødt til at tænke over og diskutere ? 

Hvis bæredygtighed ligger til grund for manges personlige valg i livet, er det så ikke et vigtigt 

element i vejledningen, for at vejledte føler sig mødt som et helt menneske?  

Men på samme tid vil jeg også forhold mig kritisk til de menneskelige konsekvenser, jeg 

umiddelbart tænker bæredygtighed kan bringe, og om det er muligt leve et etisk og moralsk 

liv i balance, som bæredygtighed indbyder til? Tilfører bæredygtighed os bare et yderligere 

pres, hvor vores værdier bliver stillet i skarp kontrast til den måde, livet primært leves i den 

vestlige globaliseret verden? 

 

Problemformulering:  
Hvordan kan vejledningen bidrage til, at man, som menneske, kan leve et bæredygtigt 

værdibaseret liv og være i balance med sig selv i et moderne samfund? 

 

Afgrænsning og overvejelser: 
Bæredygtighed er et begreb, der syntes at blive brugt mere og mere og kastet rundt med af 

alle og enhver. Det er et begreb, der syntes at betyde en masse og på samme tid være svært at 

definere. I opgaven tager jeg udgangspunk i den yngre generation (slut 1980’erne og op), som 

ser ud til at have taget en mere bæredygtig værdibaseret livsstil til sig og som på samme tid 

forsøger at navigere i et samfund og en kultur præget af risiko, præstationer og forventninger. 

Det er dog væsentligt at sige, at en bæredygtig værdibaseret livsstil også vælges af mennesker, 

der er af ældre generation, og derfor har opgaven ikke kun et unge-perspektiv. Af samme 

grund står der hellere ikke unge i problemformuleringen. 

Mange af de unge er, ifølge Anders Blok, lektor ved sociologisk institut ved Københavns 

universitet, vokset op i et samfund, hvor bl.a. klima har været på dagsordenen. Dette gælder 

ikke de tidligere generationer, da det først er blevet en fast del af mediebillede i 00’erne. De 

unge er mere klimabekymret og går mere op i klimaforandringer, og udtrykker vilje til at 

handle1.  

                                                        
1 https://videnskab.dk/kultur-samfund/danmarks-klimaforkaempere-kommer-isaer-fra-millennial-generationen 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/danmarks-klimaforkaempere-kommer-isaer-fra-millennial-generationen
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Jeg har primært valgt at tage et sociologisk og kritiskperspektiv i min opgave, i forhold til det 

moderne samfund og de strukturer, vilkår, krav og forventninger, vi lever under og med, og 

hvordan det kan hænge sammen med et ønske om et bæredygtigt liv i balance?  

Jeg har valgt at gå ind i de udfordringer og konsekvenser bæredygtighed kan give os som 

mennesker. De livsvalg vi tager, og måden vi tager dem på og er i verden på. Nogle af disse 

bæredygtige valg er måske ikke helt vores egen valg, men mere et udtryk for det 

forventningspres vi møder på alle planer i livet og en måde at passe ind i fællesskabet på, hvor 

vi som individer søger efter noget mere meningsgivende . 

 

Jeg har overvejet, hvorfor dette emne overhovedet er vigtigt og om det er, særligt i forhold til 

min egen profession som praktikvejleder for udsatte unge. Svaret er ja og nej. Jeg kunne helt 

sikkert godt have valgt et mere oplagt emne inden for mit felt og den målgruppe. Men jeg 

møder som praktikvejleder, også en yngre generation, der ser ud til at tage stilling på en 

anden måde og med afsæt i noget andet. Det er jeg nysgerrig på. Om vores samfund er ved at 

udvikle sig i en ’’ny’’ retning, og om et opgør med fremdrift og præstationskulturens evige 

selvkritik er ved at så sine frø? Har de tidligere generationers sløseri med overproduktion og 

miljøsvineri, sat sine spor og startet en ny ’’bevægelse’’? Eller er det bare en ny 

samfundstrend, man kan høste nogle gode og billige Likes på? - Og hvad er konsekvenserne 

ved det? 

Derfor syntes jeg dette emne er vigtig og aktuelt, så vi ikke kommer til at undervurdere og 

bagatellisere den yngre generations mulige værdisæt og standpunkter, om vi selv er med på 

den bæredygtige bølge eller ej.   

 

Metode: 
Jeg vil gerne undersøge og komme med et bud på, hvordan vejledningen kan bidrage til at 

mennesker, der har taget et valg om at leve et mere bæredygtigt liv, også kan være i balance i 

et samfund, der måske ikke altid har tiden og rummet til fordybelse og nærvær, som en 

bæredygtig værdibaseret livsstil kan appellere til. Det er min hypotese, at der er en del 

mennesker, særligt den yngre generation, der har taget nogle (andre) valg i livet, som kalder 

på en tilgang i vejledningen, der møder dem i deres værdier og personlige livsvalg, som har et 

større formål og ikke kun handler om en selv længere.  
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For at kunne give et svar på min problemformulering, vil jeg først kigge på begrebet 

’’bæredygtighed’’, hvad betyder det, og hvad er det forbundet med? Her vil jeg komme ind på 

de 3 vinkler, som social, miljø og økonomisk bæredygtighed, der stammer fra Brundtland 

rapporten fra 1987 og FN’s verdensmål og Steen Hildebrandts perspektiv på begrebet 

bæredygtighed. 

Herefter vil jeg give et billede af det moderne samfund, vi lever i, og de vilkår der følger med, 

ud fra et sociologisk og samfundskritisk perspektiv. Til det vil jeg bruge Ulrich Becks teori om 

risikosamfundet for at give et mere nuanceret og kritisk billede af det moderne samfund, og 

hvad der kan ligge til grund for blomstringen af en bæredygtig udvikling. Til at supplere dette 

vil jeg også bringe begrebet ’’præstationskultur’’ af Anders Petersen ind, for at give en vinkel 

på, hvorfor en del unge føler sig udsatte og mistrives i det danske samfund og det 

forventningspres, de mødes af. 

Som det næste vil jeg kigge på bæredygtighed ud fra social bæredygtighed og social 

retfærdighed. Dette vil jeg, for at gøre opmærksom på, at bæredygtighed har flere vinkler, og 

at de alle spiller sammen i det store samlede billede. Social retfærdighed er en integreret del, 

når man taler social bæredygtighed. Til at belyse det, vil jeg bruge Luise Li Langergaard og 

Randi Boelskifte Skovhus, der begge kigger på begrebet social retfærdighed ud fra forskellige 

teorier og jeg vil tage udgangspunkt i fordelingsretfærdigheden. 

Derefter vil jeg bringe nogle perspektiver og begreber ind fra den kritiske psykologi, som kan 

være med til at give en forståelse for måden mennesker ’’er i verden på’’ og som kan rejse 

spørgsmålet, om bæredygtige valg i livet er mere komplekse end som så, ment på den måde, 

at det ikke bare er en handling vi gør. Samtidige kan den kritiske psykologi også tegne et 

billede af, hvor meget mennesket som individ er i samspil med samfundet i deres udvikling, 

hvilket jeg ser som en relevant vinkel her. Til dette vil jeg også bruge Randi Boelskifte 

Skovhus og hendes brug af de forskellige begreber. 

Herefter vil jeg gå tættere på den yngre generation. Hvem er de? Er der overhovedet forskel 

på generationerne? Kan bæredygtige valg og livstil have en indvirkning på, at flere unge får 

psykiske problemer, eller har det en modsat virkende effekt? Hvilken betydning har de sociale 

medier? Til at svare på alt det, vil jeg give et perspektiv på de unges klimakamp, og til det vil 

jeg bruge Johannes Andersen. Så vil jeg se på betydningen af de sociale medier og hvilke 

konsekvenser, de kan have for individet. Grunden til dette er, at det er en platform, hvor 
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særligt de unge kommer ud med deres standpunkter, men også en platform, som kan fremstå 

meget overfladisk. Hertil vil jeg bruge Thomas Ziehe, Knud Illeris og Nikolas Rose.  

Til at runde det hele af, vil jeg komme med et bud på, hvorfor at jeg mener at filosofisk 

vejledning kan være en vej til at vejlede mere med og mod mere bæredygtighed, og hvorfor 

der kan synes at være brug for dette. Jeg vil komme ind på, hvad filosofisk vejledning kan 

være og hvorfor det er vigtigt, at vi undrer os sammen, særligt når vi taler bæredygtighed og 

værdier. Hertil vil jeg bruge Christian T. Lystbæk, Finn Thorbjørn Hansen og Steen 

Hildebrandt. Til sidst i opgaven vil jeg perspektivere til Aaron Antonovsky’s teori om 

Salutogenese, i forhold til mestringsevne. 

 

Begrebsafklaring: 
Hvad er bæredygtighed ? 
Bæredygtighed er et af de begreber, jeg godt selv kan tabe tråden lidt i, og som kan have 

mange forskellige betydninger og størrelser. Det kan være svært helt at sætte ord på, hvad 

bæredygtighed er, og det har nødvendigvis ikke den samme betydning for alle. 

En af definitionerne, og en af de mest brugte, kommer fra Brundtland-rapporten fra 1987 

’’Our common future’’ udarbejdet af Brundtland-kommissionen, som blev nedsat i 1983 med 

det formål at se på udviklingen af de miljømæssige problemer og den globale ulighed mellem 

rige og fattige lande.  

Begrebet ’’bæredygtig udvikling’’ står ret centralt i Brundtland-rapporten og definitionen, 

rummer også begrebet ’’behov’’; 

 

’’Bæredygtig udvikling, er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden 
at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i 

fare’’ 

 

Opfyldelsen af menneskers behov og forhåbninger er det vigtigste mål for udviklingen. 

Behovsopfattelsen er socialt og kulturelt bestemt, og en bæredygtigudvikling kræver, at man 

støtter værdier som fremmer en forbrugsstandart, som ligger inden for grænsen af, hvad der 

er økologisk muligt, og som alle med rimelighed kan gøre sig forhåbning om. En bæredygtig 
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udvikling kræver, derfor at samfundets opfylder menneskets behov for både øget produktion 

og for at sikre lige mulighed for alle (Jesper Brandt, 1988, Professor i Naturvidenskab og 

Miljø).  

Så bæredygtighed handler om mennesker og behov, og at vi sikrer fremtiden for næste 

generationer. Man kan derfor sige, at bæredygtighed har flere aspekter og vinkler og består af 

forskellige områder, som påvirker hinanden. Hvis man tager en holistiske tilgang til begrebet, 

hvor fænomener udgør en helhed, skal man ikke kun tænke i den miljømæssige vinkel, når 

man taler bæredygtighed, men også i den økonomiske, hvor staten også spiller en rolle 

gennem ordninger, skatter, afgifter, og social bæredygtighed, som er menneskers liv, adfærd 

og velbefindende. 

FN’s 17 verdensmål om bæredygtig, global udvikling for de 193 lande bag dem, handler om at 

vi som mennesker skal opføre os på måder, der ikke skader fremtidige generationers 

muligheder for også at leve et godt liv på jorden. Der er 17 verdensmål, der rummer alt fra 

klima, sundhed, uddannelse, vand, fattigdom, ulighed, verdenshavene, byudvikling, 

biodiversitet, fødevarer m.v.  

 

Hvad vil det sige at have en værdibaseret livsstil? 
Med en værdibaseret livsstil mener jeg, en bevidst valgt måde at indrette sit liv på, hvor man 

er særlig optaget af værdier, moral og måden, vi behandler andre mennesker, dyr og naturen 

på (CEFU, side 38)  

 

Fakta:  

- Via Erhvervsanalysen fra 2018 siger at 89% af de 850 studerene, der var spurgt, syntes, at det 

betyder noget at virksomheden, de skal arbejde i, er bæredygtig. (Via college, 2018).  

- Arla har i maj 2018 lavet en undersøgelse på 18-75-årige, der viser at 47% af de unge 18 og 35 

år har gjort en stor indsats for at leve bæredygtig mod 30% af de ældre generationer. Samme 

undersøgelse viser også, at 75% af de unge ønsker at blive mere bæredygtige (Arla, 2018). 

- D. 15 marts 2019 anslås der, at 1.4 million skoleelever og studerende i mere end 2000 byer i 

over 100 lande verden over strejkede og demonstrere for øget handling over for den globale 

opvarmning og grønne omstilling. Bevægelsen af unge er en voksende international 

klimabevægelse #Fridaysforfuture (fridaysforfuture.org)    
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Teori og analyse: 
1. – Den industrielle udviklings konsekvenser. 
For at komme tættere på min problemformulering har jeg valgt at kigge på den industrielle 

udvikling i det moderne samfund, og de konsekvenser, den kan have ført med sig, både 

menneskelige og bæredygtige. Jeg vil som sagt komme ind på risikosamfundet og 

præstationskulturen, da jeg kan se nogle paralleller, som jeg mener kan kobles til den 

bæredygtige udviklings fremdrift, men også bringe et nyt lag af menneskelige konsekvenser i 

form af øget stress og mistrivsel.    

 

1.1 - Mennesket i et Risikosamfund: 
Vi er vidner – subjekter og objekter – til et brud inden for moderniteten, som mere og mere 

fjerner sig fra det klassiske industrisamfund og antager en ny karakter – nemlig det såkaldte 

industrielle ’’risikosamfund’’ skriver Ulrich Beck, der er tysk sociolog og forfatter til bogen 

Risikosamfundet – På vej mod en ny modernitet skrevet i 1987, dog først udgivet på dansk 10 

år efter i 1997. Bogen er skrevet på baggrund af en del natur- og miljøkatastrofer, som ramte 

verden op igennem 1970-80’erne.  

Der sker en modernisering af industrisamfundet. I det 19. århundrede foregik modernisering 

på baggrund af sin modsætning, verden og naturen, som det gjaldt om at erkende og beherske. 

Ved det 21. århundrede, har moderniseringen mistet sin modsætning og møder nu sig selv og 

egne industrielle præmisser og funktionsprincipper. Hvor det 19. århundrede var 

stændersamfundet (Guddommelig rangorden og arbejdsdeling) og religiøse verdensbilleder, 

der blev afmystificeret, er det nu industrisamfundets forståelse af videnskab, teknik, livs- og 

arbejdsformer i kernefamilien og på arbejdspladsen, kønsroller osv., der klædes af til skindet. 

En modernisering, der forgår inden for industrisamfundets rammer, erstattes af en 

modernisering af selve industrisamfundets præmisser (Ulrich Beck, 1987, side 16). 

Det drejer sig ikke længere udelukkende om nyttiggørelsen af naturen, om menneskets 

befrielse fra det traditionelle samfunds tvang og rammer, men derimod også om selve den 
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teknologiske og økonomiske udviklings mange følgeproblemer. Moderniseringsprocessen 

bliver derfor ’’refleksiv’’, hvilket skal forstås som, at den gør sig selv til tema og problem.  

I den fremskredne modernitet er den samfundsmæssige produktion af rigdom systematisk 

forbundet med en samfundsmæssig produktion af risici (Ulrich Beck, 1987, side 27).  

Det vil sige, at hvor risici i tidligere epoker tit var forbundet med en personlige risici og med 

et anstrøg af mod og eventyr, eller var begrænset til et lokalsamfund, er risici i et 

risikosamfund meget mere en global faresituation, hvor muligheden for total udslettelse af alt 

liv på jorden faktisk er en mulighed. Katastrofer og forurening har global karakter og er en 

indirekte effekt af industrialiseringen, som alle lande er berørte af, og uanset om de har 

forurenende industri, står de stadig til regnskab og betaler prisen for andre. Vores tids risici 

og fare skyldes nemlig en industriel (over)produktion, hvor truslen er global mod mennesker, 

dyr og planter, og årsagerne er moderne og øges systematisk i takt med den industrielle 

udvikling (Ulrich Beck, 1987, side 31).  Dette vil sige, at vi lever i et samfund, hvor vi bliver 

ved med at ’’fylde’’ glasset med risici og farer, uden helt at vide, hvor stort vores glas er, og 

hvornår det flyder over. Faktisk ved vi ikke, om det allerede er sket, og hvilke konsekvenser, 

forandring eller udvikling det bringer med sig. 

 

1.1.1 - Vi er ikke alle lige og så dog:   
Fattigdom og usikkerhed går hånd i hånd, og risici synes ikke at ophæve samfundsklasserne, 

men forstærke dem. De velhavende kan købe sig til sikkerhed og frihed fra risici, og 

muligheden for at forholde sig til, undgå og kompensere for risici, er også ulige fordelt på de 

forskellige indkomst- og uddannelses-samfundsgrupper. Man kan forsøge at undgå risici ved 

valg af bosted, boligens udformning, uddannelse, arbejde, familie, og man kan gå uden om 

bestemte produkter og undgå kemiske risici ved at have et højt informationsniveau. En 

omfattende viden bliver nødvendig, hvis man skal kunne træffe sikre og sunde valg for en 

selv. Man kan ifølge Ulrich Beck sagtens forstille sig, at der vil opstå lags specifikke 

’’antikemiske’’ spisevaner og levevilkår, som reaktion på nyheder i presse og fjernsyn om 

forgiftningstilfælde. At der blandt de ’’ernæringsbevidste’’ højtlønnede dele af befolkningen 

vil en sådan ’’antikemi’’ i hverdagen grundlæggende kunne omstrukturere tilværelsen mht. 

mad, bolig, sygdomme, fritidsvaner osv. (Ulrich Beck, 1987, side 49). 

Men en forskel er der dog. Det kan godt være, at de private flugtveje stadig er der, men i takt 

med risicis forøgelse, bliver de klassespecifikke risici også nedbrudt. Vi er nemlig alle, uanset 
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sociale lag, afhængig af rent vand og ren luft, og den eneste effektive beskyttelse her vil være 

ikke at drikke og trække vejret, indtil vi dør og kommer i den samme jord. Risici har den effekt 

at det udligner forskelle, både i forhold til rækkevide og hvem der bliver berørte, hvilket gør 

at risikosamfundets konflikter ikke forstås som klassekonflikter, men i stedet fungerer risici 

som en samfundsmæssig boomerang-effekt, som heller ikke de rige og mægtige kan vide sig 

sikker for (Ulrich Beck, 1987, side 50). 

 

1.1.2 - Er vi en del af et risikofællesskab? 
De industrielle risici og ødelæggelser respekterer altså ikke nationale grænser, og det globale 

omfang af forurening kan ikke længere bekæmpes i egne baghaver. Når regnskabet skal gøres 

op er der en stor ubalance mellem de ’’tilsvinende lande’’ og de lande, der må betale for 

andres skidt med død og ødelæggelse. Væksten i risici forvandler det globale samfund til et 

risikofællesskab. Boomerang- effekten rammer de rige lande, der ellers havde håbet på at gå 

fri af risici gennem udlægningen af produktionen. Men importen af bl.a. billige fødevarer gør 

at pesticiderne vender tilbage til deres industrielle udspring (Ulrich Beck, 1987, side 60).  Man 

kan sige, at vi går hen og bliver ofre for vores egne gerninger og det fælleskab, der opstår, er 

en følge af benægtelse og blindhed.  

I et forsøg på at forhindre de trusler, som skabes af industrien, organiserer folk sig i 

græsrodsbevægelser på tværs af samfundsgrupper. Risikosamfundet skaber således nye 

interessemodsætninger og et nyt fællesskab, der er organiseret omkring farer, og ifølge Ulrich 

Beck, er det et fælleskab, hvis politiske bæredygtighed imidlertid er fuldstændigt uafklaret 

(Ulrich Beck, 1987, side 64). Hvilket jeg vil påstå at det er det stadig i dag. Globalt set og 

samfundsmæssigt er der stor enighed om, at noget skal gøres for at sikre en bæredygtig 

udvikling, men der er lige så stor uenighed om, hvad det ’’noget’’ er, og hvordan det skal gøres.  

 

1.1.3 - Er vi alle bange? 
Til sidst er det værd at nævne, at hvor klassesamfundets drivkraft kan sammenfattes i en 

sætning ’’jeg er sulten’’, kommer risikosamfundet og den bevægelse, der sættes i gang, til 

udtryk i udsagnet ’’jeg er bange’’ . Det er ikke længere nødens fællesskab, men angstens 

fællesskab og en samfundsmæssig epoke, hvor solidaritet opstår på baggrund af angst og 

bliver til en politisk kraft. Hvordan vil angsten binde os sammen ? Hvilke motivationer og 

handlingsenergier frisætter det ? Og i hvilke former for handling organiserer de sig ? Vil angst 



 13 

drive mennesker til irrationalisme, ekstremisme, fanatisme?(Ulrich Beck, 1987, side 67) Dette 

er nogle af de spørgsmål, Ulrich Beck stiller, og hvis man ser på den generelle udvikling blandt 

den yngre generation, kunne jeg godt fristes til at sige, at risici frisætter pres og forventninger 

om ansvar for egen udvikling.  

1.2 – Ungdomslivet og præstationskulturen:  
Vi lever i dag i præstationssamfund, hvor alle unge er i risiko for at blive udsatte. De unge 

udsættes for et enormt pres for at præstere, udvikle og være succesfulde mennesker. Det er 

en bevægelse, der aldrig stopper og som har stærkt uhensigtsmæssige konsekvenser, for de 

unge, mener Anders Petersen, lektor i sociologi ved Ålborgs universitet (Anders Petersen, 

2019).  

Konkurrenceelementet i præstationssamfundets institutionelle sammenhænge er med til 

skabe den unges tanker om sig selv som individ. Det handler hele tiden om at overgå sig selv 

og gøre det bedre, og træne i at præstere. Vi går hen og bliver til præstationsindivider, som 

konstant er parat til at udvikle os, være fleksible og kaste flere bolde op i luften. Det er ikke 

kun unge, der rammes, men os alle, og vi skal hele tiden være her og være klar til at løbe efter 

det næste mål, hvis vi overhovedet ved, hvad målet er. Vi løber efter uendeligheden helt ned i 

børnehaverne, hvor ’’leg uden et formål’’ bliver erstattet af handleplaner, sprogudvikling og 

trænet selvhjulpenhed. Den form for pædagogisk leg, hvor leg er leg, uden at have et defineret 

mål, er stadig til stede, men den anden form trænger sig mere og mere på og overtager 

præmissen (Anders Petersen, 2019, side 80). 

Så hvordan trives man inden for rammerne i præstationssamfundet? Det gør man ifølge 

Anders Petersen ved at være ’’duelige samfundsindivider’’, og det er man, når det går godt. 

Ved at forsøge at være den bedst version af sig selv i alle aspekter af livet, og kan man ikke 

forvalte forventningerne på den rigtige måde, ryger man ud af normaliteten, og dette gælder 

for alle klasser i samfundet (Anders Petersen, 2019, side 82). 

Dette oplever jeg også omkring de unge, jeg møder i mit arbejde som praktikvejleder for 

udsatte unge. Udsathed rammer ikke længere kun en bestemt gruppe unge i samfundet, som 

er særligt udfordret eller kommer fra en socialt belastet opvækst. Udsatte unge kommer fra 

alle samfundslag, hvor mistrivsel og usikkerhed præger ungdomslivet og helt ind i 

voksenlivet. Her følges de af professionelle i en form af efterværn, indtil den unge kan mestre 
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livet selv og aktivt deltage i samfundet, gennem uddannelse eller arbejde, hvilket ses som 

succeskriteriet. 

 

1.2.1 - ’’Jeg er rigtig’’  
Anders Petersen beskriver de unges utryghed som en ikke almindelig form for utryghed, men 

noget der går over i reaktioner som stress, angst eller depression, og som viser sig i en 

voldsom grad af psykisk mistrivsel. Han oplever i sin forskning en enorm selvbevidsthed 

blandt de unge om, at de kun kan klare sig på den ’’rigtige måde’’, for at komme ud på den 

anden side som et succesfuldt menneske. Dette er særligt for de unge, fordi de er vokset op 

med præstation, konkurrence og konstant selvudvikling som norm og livsvilkår. Det er noget, 

de ikke sætter spørgsmålstegn ved (Anders Petersen, 2019, side 83). 

Præstationssamfundet virker som et meget ensomt samfund, hvor de unge må stå tilbage med 

følelsen af at stå alene med presset og forventningerne. Forventning til, at vi hver især skaber 

vores eget liv og en meningsfuld tilværelse, hvor vi bidrager til samfundet og går aktivt ind i 

konkurrencen, ikke kun med hinanden, men også med os selv. Vi skal være ’’perfekte’’ og gøre 

det godt. Alle mål, og det man løber efter, forsvinder hele tiden og forudsætningen for en 

meningsfuld horisont er, at man bare er nogenlunde klar over, hvor man bevæger sig hen, at 

man kan sætte sig nogle mål og nå dem (Anders Petersen, 2019, side 89).  

Vi skal helst starte på toppen af stigen, og går vi ned af, dunker vi os selv i hovedet. Jeg sidder 

tilbage med tanke om, at præstationskulturen også har drivkraften ’’jeg er bange’’. 

 

Man kan spørge sig selv, om den bæredygtig værdibaseret livsstil, ikke bare er endnu et pres, 

vi pålægger på os? Om den et hype2 blandt de yngre generationer, som forsøger at fremstå 

perfekte i en usikker verden? Eller om det faktisk er et udtryk for, at den yngre generation 

søger et (mere) meningsfuldt værdigrundlag af træffe valg ud fra i livet? At deres valg og 

selvforståelse er gået hen og blevet et værdibaseret værn mod forventningerne og presset, 

ved at give dagligdagen et mål, som tager udgangspunkt i andre og i at give videre? 

Bæredygtighed handler jo i det ene yderpunkt om at opretholde kloden, om at kloden kan 

holde og holdes oppe. I det andet ydrepunkt handler bæredygtighed om, at mennesket kan 

holde og opretholde sig selv. Så det handler om kloden, om individer og grupper på kloden 

                                                        
2 Give medieomtale, skabe opmærksomhed om, opreklamere (https://dsn.dk/noid/?q=hype_1) 
 

https://dsn.dk/noid/?q=hype_1
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(Hildebrandt, 2015, side 54). Bæredygtighed handler altså ikke kun om en selv, men også 

hvordan vi handler i fællesskab om at give videre.   

 

 

 

2. - Bæredygtighed er også retfærdighed: 
Som jeg har skrevet i begrebsafklaringen, er bæredygtighed et begreb, som kan være svært 

helt at sige, hvad betyder. De fleste af os er mest kendt med den miljømæssige bæredygtighed, 

og selvom det kan diskuteres, hvordan den lader sig bestemme i praksis, er der noget intuitivt 

let forståligt ved denne form for bæredygtighed, der henviser til opslidningen og forbrug af et 

naturgrundlag, set i forhold til naturens egen evne og tempo i genopbygningen af de 

ressourcer, der forbruges (Langergaard, 2020, side 33). 

Ifølge Luise Li Langergaard, lektor i organisering, etik og socialbæredygtighed ved Roskilde 

Universitet, syntes det intuitivt ikke lige så enkelt at forstå hvad socialbæredygtighed 

indebærer, men et af de begreber, som står centralt, er social retfærdighed (Langergaard, 

2020, side 33). Det handler i høj grad om fordelingsretfærdig og anvendes på mindst 3 

forskellige niveauer. Retfærdighed mellem generationer, hvor nutidens behov bliver opfyldt 

uden at gå på kompromis med fremtidens behov. En fordelingsretfærdighed, typisk mellem 

rige og fattige på globalt niveau. Og en fordelingsretfærdighed på lokalt niveau, der knytter sig 

til den enkeltes muligheder og en fairness i fordeling og tilgang til sundhed, uddannelse, 

kønsmæssig retfærdighed, politisk deltagelse osv. Et retfærdigt samfund handler om lige 

muligheder, uden diskriminerende og ekskluderende praksisser, der forhindrer individets 

sociale, økonomiske eller politiske deltagelse i samfundet. For at opnå social bæredygtighed, 

er det altså ikke nok at kigge på det globale og nationale niveau, men også det lokale og den 

enkeltes hverdagsoplevelser (Langergaard, 2020, side 36).  

 

2.1 - Har vi frihed til at vælge? 
Ifølge Randi Skovhus, lektor ved VIA University College og forsker inden for 

karrierevejledningsfeltet, er der en dimension af frihed, som handler om muligheder for at 

forfølge de mål og ønsker man har, og nå det man værdsætter. En anden dimension handler 

om processen frem mod valget og mulighederne for at vælge mellem forskellige værdsatte 
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forhold. Hvis man har en snæver forståelse af frihed, er det tilstrækkeligt at være optaget af 

hvad personen har opnået. Derfor vil vejledningsaktiviteter, hvor der er en snæver forståelse 

af frihed, kun være en optagethed af f.eks. den unges valg af uddannelse, om den unge er 

tilfreds/glad for valget og kan gennemføre det.  

Men hvis man derimod ser det ud fra Capability –teorien og dennes forståelse af, at mulighed 

og frihed til at vælge er vigtige, må man i stedet fokusere på processen hen mod valget, og på 

menneskers faktiske mulighed for at vælge mellem forskellige værdsatte liv og ikke kun 

fokusere på de valgte. Hvis man ser på det i dette lys, bliver det centrale arbejde for 

vejledningsaktiviteter at skabe læringsmuligheder og refleksion, hvor der er muligheder for at 

træffe andre værdsatte valg, og dette bliver lige så vigtigt som at vælge (Skovhus, 2018, side 

267). 

Amartya Sens (professor i økonomi og filosofi ved Harvard Universitet) Capability teori om 

frihed og social retfærdighed tager afsæt i den politiske filosofi og fordelingsretfærdigheden. 

Han fremhæver, at traditionelle forståelser for retfærdighed enten retter blikket mod, 

hvordan goderne skal fordeles, eller lægger vægt på individets nytte og velfærd. At der skal 

være en lighed i forhold til noget, og hvor dette noget kan være forskelligt, som indkomst og 

rettigheder. Capability tilgange er, at det kritiske spørgsmål er ikke om vi skal arbejde for 

lighed, men i forhold til hvad der skal være lighed (’’equality of what?’’). Amartya Sen 

argumenterer for en alternativ forståelse af, hvad der skal være lighed i forhold til, og hans 

svar er Capability, der skal forstås som ’a person’s actual ability to do the different things that 

she values doing’. Her er fokus på menneskers liv og ikke kun deres ressourcer i form af  f.eks 

indkomst, og en væsentlig del bliver personens evne til at omsætte ressourcer til værdifulde 

funktioner (Fra: Skovhus, 2018, side 104) 

Frihed står derfor centralt i Capability-teorien, hvor der ikke kun fokuseres på hvad 

mennesket opnår og har succes med, men også den frihed mennesket faktisk har til at vælge 

mellem forskellige liv, og at friheden til at vælge bidrager til vores velbefindende, men Randi 

Boelskifte Skovhus fremhæver, at vigtigheden af frihed rækker ud over dette. At frihed er en 

værdi i sig selv (Skovhus, 2018, side 104). 

Når den yngre generation vælger nogle bæredygtige livsvalg og værdier til sig og hvis de i 

vejledningsaktiviteterne bliver mødt med en snæver forståelse for frihed. Så kan man ikke 

udelukke, at de unge ikke får reflekteret over betydningen af deres valg og værdier, samt de 

mulige konsekvenser eller kompromisser, der følger med. At der så er en risiko for at man 
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træffer forkerte valg, der på sigt kan føre til social uretfærdighed, set i lyset af økonomisk 

usikkerhed, eksklusion af fællesskabet, en forvrænget selvforståelse og manglende frihed til 

selv at handle og vælge.  

 

2.2 – Kan vi skabe vores egne livsbetingelser? 
I kritisk psykologi (også kaldet subjekt videnskabelige paradigme) sigter man efter at udvikle 

en særlig forståelse for mennesker som subjekter (individ). Det indebærer at menneskers 

følelser, tanker og handlinger forstås, som at de udvikles i konkrete sociale relationer og 

kontekster, der må forstås på baggrund af de samfundsmæssige livsbetingelser3. Mennesker 

er qua deres praksis/handlinger med til aktivt at skabe deres livsbetingelser, og samtidig er 

mennesker også bestemt af de samfundsmæssige forhold. Kritisk psykologi tager afsæt i den 

marxistiske teori og er optaget af at forny den traditionelle psykologi, da man mente at den 

ikke bidrog til at ’opfange rigdomme i subjektets konkrete liv’, men i stedet objektgøre 

mennesker (Skovhus, 2018, side 90). 

Randi Boelskifte Skovhus beskriver i sin bog ’Vejledning, valg og læring’, en revideret udgave 

af hendes ph.d.-afhandling, nogle centrale begreber i kritisk psykologi, der har en optagethed, 

som både knytter sig til praksis, strukturer og individ (Skovhus, 2018, side 89).  Da jeg mener, 

at bæredygtighed knytter sig til mange aspekter i livet, lige fra den måde man handler, 

deltager og forstår sig selv og andre på, vil det at kigge på det hele ’bæredygtige menneske’ 

gennem nogle af disse (udvalgte) begreber i vejledningen, kunne danne en bredere forståelse 

af den unge som individ. Da bæredygtighed handler om mennesker og samfundet, vil det også 

være relevant, at se på identitet, som noget der sker i samspil med samfundet. 

 

2.2.1 – Daglig Livsførelse: 
Daglig Livsførelse handler om menneskers engagementer, og hvordan de prioriteres og 

forbindes i hverdagslivet. Det er et praktisk begreb, som beskriver, hvordan vi som 

mennesker selv må handle og arbejde med at få vores liv til at være sammensat, hænge 

sammen og give personlig mening. Det er en aktivitet, som vi gør hver eneste dag, for at 

organisere, integrere og konstruere dagligdagen for at forene og ordne de forskellige og 

                                                        
3 https://www.leksikon.org/art.php?n=5143 
 

https://www.leksikon.org/art.php?n=5143
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modstridende krav, som kan komme os i møde fra vores forskellige livsområder som familie, 

venner, uddannelse, arbejde og fritidslivet.(Skovhus, 2018, side 93).   

 

 

 

2.2.2. - Handlekontekster: 
Deltagelse i de forskellige handlekontekster vil betyde noget forskelligt for personen, ligesom 

at personen også deltager forskelligt i de forskellige handlekontekster f.eks. i undervisning på 

uddannelser, fritid, venner, familie og vejledningsaktiviteter. Mennesker kan indgå i 

forskellige handlekontekster, og de lever deres liv på tværs af dem (Skovhus, 2018, side 93). 

Hvilket betyder, at vi godt kan handle forskelligt, alt efter hvor og hvem vi er sammen med 

f.eks. Vi spiser kun økologisk herhjemme, men vi kan godt spise ikke økologisk, og nævner det 

ikke, når vi er på besøg hos andre.  

Handlekontekster er et af de begreber, jeg godt kan se komme i spil, når vi snakker 

bæredygtiglivsstil og balance, da ens standpunkter og overbevisninger godt kan komme til at 

stå i vejen for ens deltagelse i samfundet og fællesskaber. Bæredygtighed kan blive en 

begrænsning, hvis man ikke kan handle forskelligt i de forskellige handlekontekster. 

 

2.2.3 - Selvforståelse: 
Selvforståelse er ikke kun en oplevelse af hvem man er, men en forståelse at ens egne grunde 

til at føre ens liv. Det handler om at komme overens med en selv og andre, og udviklingen af 

selvforståelse er en nødvendighed for at forholde sig til hvilken daglig livsførelse, man har og 

ønsker, og den skabes og forandres i en dialektisk relation mellem det sociale og samfundet. 

Selvforståelse er ikke et begreb, som kan bruges til at typificering eller kategorisering af 

mennesker, det er et begreb, som har en optagethed af ’at være på vej’, en bevægelse mod at 

blive mere af noget, være nysgerrig på verden, åbne sin horisont mere eller gøre ting på en 

anderledes måde (Skovhus, 2018, side 95). 

En forståelse af selvforståelse ud fra et kritisk psykologisk perspektiv giver det bæredygtige 

værdibaserede menneske mulighed for at stille sig i det åbne, uden at blive sat i en bås eller 

blive låst fast i værdier, fordomme og standpunkter, både af sig selv eller af vejlederen i en 

vejledningsaktivitet.     
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2.2.4 - Standpunkt: 
For at mennesker kan handle og orientere sig, må det nå frem til personligt at tage stilling til 

foreliggende muligheder og hvordan disse relaterer til ens behov og interesser. På denne 

måde kan personen blive i stand til at orientere sig og give sin deltagelse og daglige livsførelse 

retning. Menneskers udvikling af standpunkter sker i samspil med andre og kan være en åben 

kompleks proces med modsætninger, dilemmaer og ændrede præmisser (Skovhus, 2018, side 

96). Så de unges bæredygtige standpunkter bliver afgørende for, hvordan de prioriterer i 

hverdagen, og handler og vælger til og fra. Et standpunkt kan forandres i samspil med andre. 

Man kan flytte på det, undre sig og der kan opstå ny tvivl. Som Jens Otto Krag sagde; ’Man har 

et standpunkt, til man tager et nyt’. Men måske handler det mere om at tilpasse ens 

standpunkter og lave kompromisser, der hvor det er muligt, for at finde en balance? 

  

2.2.5 - Handleevne og Rådighed over livsbetingelser: 
Kritisk psykologi er optaget af, hvordan mennesker kan udvide rådigheden over egne 

livsbetingelser, som knytter sig til handleevnen. Handleevne beskriver menneskets mulighed 

for og kapacitet til, sammen med andre, at få rådighed over egne livsbetingelser i samfundet, 

hvor subjektet handler i forhold til sine muligheder og betingelser, hvilket gør at disse også 

forandres. Det er derfor et aktivt forhold mellem mennesket og verden, hvor man bidrager til 

at producere egne livsbetingelser og også influeres af dem. Livsbetingelser skabes i et samspil 

med andre, og de er afhængige af den historiske og samfundsmæssige kontekst (Skovhus, 

2018, side 97).  

Ud fra det kan man sige, at de bæredygtige unge er ved at udvide rådighed over egne 

livsbetingelser, og det bliver gjort i et samspil med andre, enten på hjemmefronten eller ude i 

samfundet. Det kan ses som et forsøg på at forbedre fælles livsbetingelser ved at forholde sig 

bevidst til behov og ønsker for livet og fremtiden. Bæredygtighed er også en livsbetingelse, 

der er særligt afhængig af samfundet og samfundets behov, og som vi lige nu ser de unge 

forsøge at forandre verden over.  

 

3. - Den yngre generation og klimakampen: 
FridaysForFuture med den unge klimaaktivist Greta Thunberg i frontlinjen startede i Sverige i 

august 2018 og har siden hen bredt sig som en global bevægelse blandt unge, der aktivt går 
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ind i den bæredygtige klimakamp, også i Danmark. Historier om hvordan unge vil forandre 

måden, vi lever på, begynder at se dagens lys og danne fællesskaber, hvor unge samles om en 

fælles interesse for klima og bæredygtighed i håb om at inspirere andre4.  

Johannes Andersen, samfundsforsker ved Aalborg universitet, mener, at det er en udbredt 

pointe, at masser af unge har taget klimakampen til sig, på sådan en måde, at det kan opfattes 

som definerende for denne gruppe unges identitet. Det er med til at adskille nutidens unge fra 

00’ernes unge og de forskellige generationer af unge før. En undersøgelse fra 2016 om, hvad 

det offentlige skal bruge flere penge på, viser, at de 18-45 årige ligger over gennemsnittet når 

det kommer til miljø, til forskel fra de ældre generationer. Man kan altså derfor godt slå fast, 

at jo yngre man er, jo mere optaget og mere vægt lægger man på miljø og klima (Johannes 

Andersen, 2019).    

 

3.1 - Klimasind eller ekstremisme? 
’’I siger, at I elsker jeres børn over alt andet, og alligevel stjæler i deres fremtid for øjnene af 

dem’’ formuleret af Greta Thunberg og et grundlæggende perspektiv i de unges klimakamp. 

Formuleret på denne måde, har de unge en god sag, når de siger, at hvis der ikke bliver 

handlet, så svigter forældrene og de politikere, som de har valgt. Der er vel ikke mange, som 

ønsker at fremstå som nogen, der ikke vil noget godt for de unge og deres fremtid.  

Men de unge omtaler og tilgår klimadebatten som en krise og undtagelsestilstand og hvis man 

ikke kan finde en løsning i systemet, så skulle man måske ændre det. Her er der tale om et 

perspektiv, hvor man nedbryder de systemer, der forhaler og forhindrer handling, gør op med 

de langsommelige demokratiske procedurer, der står i vejen. Her ses en anden side af de 

unges klimakamp, som Johannes Andersen kalder for en grøn autoritær individualisme. 

Pointen er her, at man skal handle som et ansvarligt individ for det grønne, og indordner man 

sig ikke under dette perspektiv, så er der ikke andre veje end at fratage de vrangvillige eller 

modvillige deres rettigheder for at gøre modstand.  

Folk der agerer i undtagelseskriser, begrunder deres autoritære overgreb med, at det netop er 

en undtagelse, og det kræver konsekvent og ensrettet handling indtil krisen er ovre. Ifølge 

Johannes Andersen er pointen ikke, at det er sådan man skal forstå perspektivet i de unges 

klimakamp, men derimod  at perspektivet rummer elementer (Johannes Andersen, 2019). 

                                                        
4 https://www.tv2lorry.dk/lorryland/klimabevidste-unge-vil-forandre-maden-vi-lever-pa 

https://www.tv2lorry.dk/lorryland/klimabevidste-unge-vil-forandre-maden-vi-lever-pa
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Nogen vil sige at de unge udviser ’’klimasind’’, der ses som en positiv udvikling og et stærkt 

fællesskab, hvor de unge tager et ansvar for fremtiden i den brede forstand. Andre vil se 

denne form for klimakamp som ekstremisme og provokationer, hvor de unge tager folk til 

gidsler og stopper plantebaseret kost ned i halsen på dem.  

 

3.2 – Hvilken betydning har ’’likes’’ og de sociale medier for identiteten? 
Jeg har stillet dette spørgsmål et par gange i løbet af denne opgave og med god grund. 

Udviklingen og brugen af de sociale medier som Facebook, YouTube og Instagram er en del af 

danskerens hverdag og i dag også en mulig karriere, hvor man kan leve af at blogge og 

YouTube sit liv ud til andre. De teknologiske muligheder og konsekvenser, i forhold til hvad 

det gør ved mennesket identitet og de social fællesskaber, vi indgår i, er en opgave i sig selv. 

Men jeg synes det værd lige at nævne lidt om dette, da det er en integreret del af de yngre 

generationers hverdagsliv, og der er meget uenighed om, hvordan man skal forstå 

sammenhængen mellem den oplevede identitet og den identitet, der gives udtryk for i de 

sociale medier. I hvor høj grad afspejler en instagram-identitet, hvordan den enkelte oplever 

sig selv, og i hvor høj grad kan den kun forstås som en identitet, man gerne vil vise frem? Men 

ifølge Knud Illeris, professor i Uddannelsesforskning og Livslang læring er der dog ingen tvivl 

om, at disse fremstillingsmuligheder påvirker identitetsdannelsen og på et eller andet plan 

gør den mere bevist og konkret (Illeris, 2013, side 104).  

Det er den enkelte, som skaber sit eget univers i næsten alle sammenhænge, og der er med 

sociale medier og digitale netværk udviklet et indre felt for selvopmærksomhed, og dette felt 

er ikke længere hemmeligt og ens eget, den indre verden er ikke længere noget, man kan 

trække sig tilbage til (Thomas Ziehe, 2015, side 108). 

Når man åbner de forskellige sociale mediers platforme, kan man vælte sig i både kendte og 

ukendte menneskers personlige profiler og følge og ’’like’’ det, man interesserer sig for. Man 

kan dele ud af sit eget liv og tage del i andres liv, både aktivt og i baggrunden. Det er en digital 

verden, hvor der hurtigt bliver sat en standart og mærkat på ’’rigtigt og forkert’’ og derfor 

præget af et vis pres, hvor ’’politiet’’ (f.eks. klimapolitiet, morpolitiet, dyrvelfærdspolitiet, 

økopolitiet m.v.) kan komme efter dig. 
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Et andet element i dette pres, og særligt for de unge, er presset de føler ved at lægge billeder 

op, og hvor mange ’’likes’’ de får. En britisk undersøgelse viser at 37% af de 14-25-årige føler 

et pres, når de poster på instagram i forhold til hvor mange ’’likes’’ og kommentarer de får5. 

Nikolas Rose, professor i sociologi og dekan for Global Health and Social Medicine-fakultetet 

på King’s College i London, gør opmærksom på den stigende bekymring han har, over at unge 

hele tiden skal være på, og at det er svært for dem med denne måde at være sammen på, hvor 

de konstant bliver bedømt. De sociale medier giver de unge et billede af, hvor nemt de kan få 

succes, blive lykkelige og være noget vigtigt, hvilket får de unge til at forvente en masse af 

livet, forventninger, der tit er urealistiske og umulige at opnå, og at denne udvikling meget 

muligt kan påvirke de unges psykiske, fysiske og følelsesmæssige rum, da det legitime rum for 

at koble af og ikke være til rådighed, kan være svært at finde. 

Sociale medier er fulde at idealiserende billeder af, hvad det vil sige at være menneske, og 

derfor bliver det vigtigt, at vi hjælper den unge med at finde ud af, at sådan er virkeligheden 

ikke. Hvordan de nye former for frygt og bekymring ser ud, hvordan de har forandret sig i 

vores samtid, hvordan det er at leve, når ens forestillingsverden er gennemsyret af billeder og 

personligheder fra de sociale medier, er spørgsmål vi bliver nødt at tage en kamp med, for at 

forstå de udfordringer børn og unges psykiske sundhed står over for (Nikolas Rose, 2019, side 

101).  

   

4. – Bæredygtighed og filosofiskvejledning: 
I det filosofiske vejledningsrum er der ikke kun to eller tre tilstede, men fire – den vejledte, 

vejleder, sagen og de filosofiske grundforestillinger. 

Vi har alle nogle grundlæggende forestillinger i livet, vi har derfor alle en filosofi. Vores 

forestillinger udgør en forståelsesramme for, hvad vi opfatter som betydningsfuldt, 

værdifuldt, efterstræbelsesværdigt og troværdigt. De er grundlaget for vores hverdagsliv, for 

hvad vi gør, hvad vi tænker og hvordan vi lever livet. Ifølge Christian T. Lystbæk, lektor ved 

Aarhus Universitet, er disse grundlæggende forestillinger midlertidige og ikke bare noget vi 

har, og som vi kan være mere eller mindre bevidste og formulerende omkring. Det er ikke 

noget, der bare foreligger og uden videre kan formes og formuleres af den enkelte. Filosofiens 

                                                        
5 https://digitalworks.dk/artikler/instagram-fjerner-likes 

 

https://digitalworks.dk/artikler/instagram-fjerner-likes
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grundtræk er altid at være spørgende og undersøgende i forhold til grundforestillinger, og det 

kan forstås som ’’andenordens tænkning’’ hvor man tænker over sin tænkning og ikke tager 

bestemte grundforestillinger eller værdier for givet. Det gør, at der derfor heller ikke er en 

formel på filosofisk vejledning, men i stedet nogle forskellige strømninger, som inviterer til at 

filosofere over vejledtes grundforestillinger, som knytter sig til de forskellige 

problemstillinger vejledte har og hjælper til, at man tænker over ens tænkning og dermed 

reflekterer over sine antagelser antagelighed, sine værdiers værdifuldhed, sine meningers 

meningsfuldhed osv. Det kan nemlig vise sig, at det ikke er sikkert, at ens værdier er 

værdifulde eller værd at styre livet ud fra. ’’Andenordens tænkning’’ gælder derfor for alle 

deltager i vejledningsprocessen, da alle er bærere af værdier, meninger og antagelser, som 

ikke er selvfølgelige og derfor bliver genstand for refleksion i en vejledningsprocessen. Vores 

grundforestillinger er under løbende udvikling og næsten alle har ’andenordens’ tænkning, 

hvor man oplever ikke at kunne komme videre i sine tanker (Lystbæk 2011). 

 

Derfor er udgangspunktet i filosofisk vejledning også, at filosofi ikke kan reduceres til at 

kende til faget filosofi, og hvad filosoffer har tænkt om dit og dat. Det handler om at fokusere 

og systematisere en form for eftertænksomhed og eftertanke til den situation, som den 

vejledte nu står i og som giver anledning til at stoppe op og undre sig sammen.  

Den ene måde at gøre dette på er ud fra en fænomenologiske-hermeneutiske tradition, som en 

filosofisk undren og undersøgelse af den vejledtes ’’levede erfaring’’ og ’’berørthed’’ af en sag 

eller situation. Ved at reducere tilstedeværelsen af videnskabelige forklaringer, tekniske 

redskaber og upersonlig ’’uberørt’’ viden, går man stedet ind i en personlig ’’berørt’’ ikke-

viden eller undren. 

En anden tilgang i den filosofiske vejledning er en begrebsanalytiske tradition. Her handler 

det om at tage udgangspunkt i den vejledtes begreber om sagen, som vejledningen drejer sig 

om. På den måde kan man analyse sig frem til en nuanceret og fyldestgørende forståelse heraf 

og undgå for-forståelser af, hvad vi tror sagen handler om (Lystbæk, 2011) 

Hvis man vælger at tage nogle aktive valg, for at leve et mere bæredygtigt liv, vil det meget vel 

blive taget ud fra det, der er værdifuldt og betydningsfuldt for en, f.eks. kan man på instagram 

følge mange mødre, som går op i økologi, ud fra det perspektiv at det er sundere for deres 

børn, eller surfere, der oplyser om plastik i havet, da det er en sag, det ligger hjertet nær. 
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Bæredygtighed bliver derfor en grundlæggende forestilling, som vi kan være mere eller 

mindre bevidste om, men som har en betydning for vores valg og handlinger i livet.  

 

5. – Diskussion, konklusion og perspektivering 
 

5.1 - Hvordan kan filosofisk vejledning bidrage til bæredygtighed i balance? 
Fremtidens vejledning skal kunne hjælpe de vejledte med at udvikle deres subjektivitet og 

udfordre og udvikle deres overbevisning. Det kræver mod – og vejledning – at udfordre og 

udvikle ens overbevisning (Lysbæk, 2011) 

Og så er vi tilbage ved selvforståelse, handleevne og rådighed over livsbetingelser. At 

vejledningen skal være med til at åbne op for, hvad bæredygtighed betyder for den vejledte og 

hvilke værdier, der er på spil. Er det en her og nu tilstand påvirket af det rum, den vejledte 

bevæger sig i? eller er bæredygtigheden trådt frem på baggrund af noget, der ligger ’bagved’, 

noget som kræver nysgerrighed og undren for at komme nærmere. Hvis begrebet 

bæredygtighed er så svært at definere på et samfundsniveau, hvordan er det så ikke for den 

enkelte i hverdagslivet? Særligt fordi, at man på en måde automatisk bliver en del af nogle 

globale bevægelser og strømninger, hvis man begynder at gøre andre opmærksom på ens 

bæredygtighed. Jeg tror at vi i vejledningen, ville kunne vejlede, særligt de unge meget bedre, 

hvis vi bringer de bæredygtige overbevisninger med ind i vejledningen - både vejledtes og 

vejleder. Af den simple grund, at bæredygtighed handler om værdier, og hvordan vi er i 

verden på og med andre. Ved at se på individet og de samfundsstrukturer omkring os, som 

den kritiske psykologi bl.a. lægger op til, vil vi kunne favne alle aspekter, dilemmaer og 

problematikker, en bæredygtigheden kan bringe den vejledte. 

Finn Thorbjørn Hansen, professor ved institut for kommunikation og psykologi ved Aalborg 

universitet skriver: ’’Den taktfulde vejleder vil være en vejleder, der har sans for de ’’gyldne 

øjeblikke’’ hvor vejledningen ikke kun er en situation, der skal håndteres på den mest 

effektive og fagligt korrekte måde, men også et autentisk og åbent og forunderligt møde med 

den anden. Et sådan taktfuldt møde kan give plads for, og tid til, at noget nyt og uforudsigeligt 

kan hænde, og til at en dybere sans for ’’det væsentlige’’ og meningsfulde i det, der tales og 

vejledes om, kan ske’’ (Hansen, 2011, side 174) 
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Bæredygtighed er ikke kun et spørgsmål om personlige værdier og levemåde, som ret hurtigt 

og nemt kan blive præget af den offentlige debat og bevågenhed om, hvordan vi lever ’’rigtigt 

og forkert’’. Bæredygtighed er også lige muligheder og retfærdighed, og derfor får 

bæredygtighed gennem filosofisk vejledning lov til at være mere end ’’at man bare har taget 

stilling til, om man kun vil spise æg fra glade høns, eller man ikke vil støtte kapitalistisk 

børnearbejde i Bangladesh’’. Det får lov til at handle om det nære, om menneskelige værdier 

og det, vi undrer os over i fællesskab. Det får lov til at åbne op for det forventningspres, som 

jeg påstår bæredygtighed også bringer med sig i jagten på at være ’’det perfekte menneske’’. 

Det får lov til at handle om mennesket, det får lov til at handle om samfund og om jorden. Det 

får lov til at handle om fremtiden, og den fremtid vi giver videre til næste generation.  

5.1.1 - Skal vejledning vejlede ’for’ bæredygtighed? 
Dette er et spørgsmål, som har været i mine tanker fra start, når vi taler bæredygtighed. FN’s 

17 verdensmål er ikke en lov, men en hensigtserklæring , som 193 lande anser for vigtige – og 

nødvendige. Vi kommer derfor ikke længere med disse verdensmål end mennesket vil 

(Hildebrand, 2019). Uanset om vi snakker små eller store bæredygtige valg i dagligdagen, 

eller om man står i fronten i klimakampen, vil jeg mene, at den forskel på hvordan 

generationerne tænker om bæredygtighed, godt kan udløse en manglende gensidig forståelse 

for hinanden og for de unges identitetsdannelse.  

Jeg tror at de ’’voksne’’ godt kan komme til at tage ret let på de unges kamp og glemme at 

lytte, fordi vi er vokset op i en anden tid. Men det er de unge som en dag skal tage over i 

samfundet og derefter deres børn, og så videre. Derfor er det vel også på sin plads, med nogle 

overvejelser om, hvordan de fremtidige generationer bliver en del af udviklingen, frem mod 

en global og mellemmenneskelig bæredygtighed. Bæredygtighed begynder med mennesker – 

og det begynder med barnet - I hjemmet og i skolen (Hildebrandts, 2015). 

Vores kultur er udadvendt, vi er optaget af udfoldelse, formdannelsen og præstationen. Vi har 

meget lidt tradition for og træning i at lytte indad. Dialog mellem mennesker kræver, at de der 

taler, begge har kontakt med sig selv. Vi kan ikke forstå vores omverden dybere og mere 

nuanceret, end vi kan forstå os selv, og det bliver afgørende i fremtiden, hvordan man giver 

børn og voksne enkle redskaber til at mærke og udforske deres indre, med det formål at give 

dem bedre kontakt til sig selv og derfra bedre kontakt til andre. Empati og livsglæde/livskunst 

er tæt forbundet, og noget man kan træne gennem selvberoenhed – at hvile i sig selv 

(Hildebrandt, 2015) 
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Så det handler om at arbejde med en indre bæredygtighed, hvor empati, nærvær og fordybelse 

står centralt, og man må sige på mange måde i kontrast til mange menneskers virkelig liv i 

dag. Det bliver afgørende, at der i vores samfund findes rum til dette, hvis tendenserne 

omkring mistrivsel bland de yngre generationer skal vendes. Et opgør med det ’’perfekte’’ og 

det evige kapløb, syntes mere og mere nødvendigt. 

 

5.1.2 – Kan vi blive bedre til at tænke bæredygtighed i vejledningen? 
Jeg ser flere forskellige spørgsmål, udfordringer og dilemmaer, når vi snakker bæredygtig 

vejledning. For igen er udfordringen, som med alt andet hvor begrebet ’’bæredygtigt’’ bliver 

brugt – Hvad er det, og hvad vil det sige? 

Jeg har i min opgave fået identificeret nogle forskellige måder at kigge på bæredygtighed og 

vejledning.  

 

1. At der er forskel på generationer, når vi snakker bæredygtighed. Det skal vi i 

vejledningsaktiviteter være opmærksomme på. 

2. At bæredygtighed også handler om sociale forhold og retfærdighed. Det får en 

betydning, i snakken om hvem der har og hvordan man sikrer adgang til 

bæredygtighed. 

3. At en bæredygtig livsstil både kan være en overbevisning, men også et produkt vi tager 

til os fra omverden, fordi ’’det er den rigtige måde at leve på’’. At vi påtvinger os nogle 

forestillinger og værdier, uden måske helt at vide hvorfor, og hvad de betyder for os. 

4. At filosofisk vejledning kan bringe den vejledte (og vejleder) tætte på værdierne og en 

indre bæredygtighed og selvforståelse, der kan komme til udtryk i de bæredygtige 

handlinger.  

 

Så svaret til mit spørgsmål er ja, vi skal vejlede for bæredygtighed og med bæredygtighed i 

vore refleksioner i vejledningsaktiviteterne og vi gør det allerede, da bæredygtighed handler 

om menneskers væren på jorden, behov og hvad vi giver videre.  

Kan vi være mere bevidste omkring bæredygtighed i vejledningen; Ja. Kan vi blive bedre til 

det; Ja. Har bæredygtig vejledning flere dimensioner; Ja. Mangler der forskning og debat om 

emnet og hvad det betyder; Ja.  
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Så kan vejledningen bidrage til et bæredygtigt liv i balance i et moderne samfund. Det vil jeg 

mene, men det forudsætter en fordybelse til at afsøge og reflektere sammen med vejledte om, 

hvad bæredygtighed overhovedet har af betydning, og hvilke værdier der er tilknyttet. Det 

forudsætter også at vi kigger på de nye former for frygt og bekymring og hvordan de har 

forandret sig i vores samtid som Nikolas Rose skriver. Hvordan det er at leve i en verden, hvor 

man hele tiden skal være ’’på’’ og ens forestilling om hvordan man skal være, kommer fra 

billeder og indtryk fra sociale medier. Her vil jeg til sidst bringe Aaron Antonovsky’s 

(Professor i medicinsk sociologi) teori om Salutogenese, som retter opmærksomheden mod 

det der skaber sundhed i vores liv, og som bevirker at vi vælger effektive strategier i de  

forskellige livssituationer. Mennesker er skabt til at klare krisesituationer og vi svigter, hvis vi 

ikke forsøger at forstå ham eller hende og muliggøre vedkomnes tilpasning(forandring) og 

mestring, som i høj grad handler om en oplevelse af sammenhæng og det meningsfulde i livet 

(Sævareid, 2016). Forståelse for de udfordringer børn og unges psykiske sundhed står over 

for, bliver på mange punkter afgørende for, om vejledningen kan bidrage til et bæredygtigt liv 

i balance, og om bæredygtighed kan bidrage til et meningsfyldt liv og en mestringsevne. 
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