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 Hvad mener Giddens med individualisering og aftraditionalisering? 

 Diskuter, hvorfor nogle traditioner fortsat eksisterer, mens andre har ændret sig markant eller helt 

har mistet deres betydning i det senmoderne samfund. 

 Overvej, hvornår og i hvilke sociale relationer I oplever fællesskab og individualisering (til eksamen, 

til fest, til gruppediskussioner). 

 Vurder betydningen af henholdsvis fællesskaber og individualisering for jeres liv. 

 

Læs uddraget fra dronningens nytårstale fra år 2000. 

 
 Hvad mener dronning Margrethe om ensomhed i det 21. århundrede? 

 Hvordan hænger ensomhed sammen med et ’svagt familiemønster’ ifølge dronning Margrethe, og er 

I enige? 

 
Læs artiklen: ”Unge går alene med deres ensomhed” (Berlingske 2010). 

 
 Redegør for, hvilke ting i artiklen der peger på individualisering. 

 Forklar, hvordan ensomhed og det at have social succes hænger sammen. 

 Diskuter, om det er vigtigere at have social succes i det senmoderne samfund end det var tidligere? 

 Forklar, hvorfor ensomme børn og unge ’skyder skylden på sig selv’, som det nævnes i artiklen. 

 Diskuter, hvis ansvar ensomhed er – ens eget, andres eller et fælles ansvar? 

 Diskuter, om ensomhed er et større problem i det senmoderne samfund, end det var tidligere. 
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 Hvad handler adskillelse af tid og sted om, ifølge Giddens? 

 Diskuter, om I er enige i Giddens teori om, at forbindelsen mellem tid og sted er blevet ophævet i det 

senmoderne samfund. 

 Oplist de forskellige kommunikationskanaler I anvender og angiv, hvilke sociale relationer I holder 

ved lige gennem hver type. Overvej i den forbindelse, hvordan I mødte jeres bedste venner. 

 Overvej, om det har konsekvenser for vores måde at være sammen på (det sociale liv), at vi hele 

tiden kan kommunikere med hinanden på tværs af tid og sted. Hvad betyder det fx for venskaber, 

familier og for undervisning? 

 

Læs artiklen: ”Skolepiger: Hver 10. føler sig ensom” (Ritzau 2014) 

 
 Beskriv i en sætning, hvordan ensomhed mon føles, når man så hurtigt og let kan kommunikere med 

hinanden på tværs af tid og sted sammenlignet med mulighederne i det traditionelle samfund. 

 Giv eksempler på, hvilke negative konsekvenser kommunikation på tværs af tid og sted kan have for 

ensomhed? 

 Giv eksempler på, hvilke positive konsekvenser kommunikation på tværs af tid og sted kan have for 

ensomhed? 

 Lav to søjlediagrammer med tal fra artiklen: 

o Anvend andelen af ensomme unge i 2014 og andelen i 1988. 

o Anvend tallene for de 13-årige drenge og 15-årige piger for både 2010 og 2014. 

 



 

Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse af materialet uden Ventilens skriftlige samtykke er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om 

ophavsret, © 2016 Ventilen Danmark 

 3 
 

 Hvad handler udlejring af sociale relationer om? Find to eksempler på sociale relationer, der er 

blevet udlejret. 

 Diskuter, hvor grænsen går: Hvilke relationer bør ikke udlejres? 

 Hvad er et ekspertsystem? 

 Undersøg, om der findes ekspertsystemer, der forsøger at løse problemet med ensomhed blandt 

unge. 

 Diskuter, om ekspertsystemer nogle gange bremser for, at enkeltpersoner vil reagere (på fx 

ensomhed)? 

 Diskuter, om det er positivt eller negativt for os mennesker, at der er mange ekspertsystemer i det 

senmoderne samfund.  

o Er vi fx blevet mere trygge/mere lykkelige/mindre stressede?  

 
Læs dronningens citat fra nytårstalen år 2000: ”Mod ensomheden hjælper kun menneskeligt nærvær. Det er 

ikke noget, vi kan overlade til andre, til det offentlige; det er et ansvar, vi har over for hinanden.” 

 
 Er I enige med dronningen i, at det ikke bør være det offentliges ansvar at afhjælpe ensomhed? 

Begrund jeres synspunkter. 

 Diskuter, hvem der har det sociale ansvar for at afhjælpe ensomhed? (fx staten, familien, naboer, 

kolleger?) 

o Hvis forebyggelse af ensomhed er et fælles ansvar, hvad kan man så gøre (som fx 

klassekammerat, klasse, skole og politiker)? 
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 Hvad betyder refleksivitet? 

 Undersøg, hvilke dele af dit sociale liv der kræver høj refleksivitet, og hvilke der indebærer lav 

refleksivitet (fx familie, venner, skole). 

 Overvej og skriv ned, hvornår du sidst skulle træffe en meget vanskelig beslutning. Hvorfor var det 

vanskeligt at træffe denne beslutning? 

 Diskuter, hvorvidt I er enige eller uenige med Giddens i, at identitetsdannelsen i det senmoderne 

samfund er et projekt, der aldrig afsluttes, men konstant skal skabes gennem ens til- og fravalg. 

 Diskuter, hvad der menes med, at individer i det senmoderne samfund genspejler sig i deres 

omgivelser? 

 Overvej, hvem man skal spejle sig i som menneske i det senmoderne samfund, hvis man ikke har 

nære venner? 

 
Læs dronningens citat fra nytårstalen år 2000: ”Den virkelig givende samtale mellem to eller flere, det 

egentlige nærvær, det kan teknikken ikke klare. Vi kan ikke sidde bag hver sin skærm og tie sammen.” Talen 

blev skrevet på et tidspunkt, hvor fx videosamtaler (som Skype og Facetime) ikke fandtes. 

 
 Diskuter, om individualiseringen er blevet større eller mindre, siden talen blev skrevet for 15 år 

siden. 

 Undersøg, om kravet om refleksivitet er blevet større eller mindre med de sociale mediers indtog i 

vores hverdag. 

 Diskuter hvad der kan ske, hvis man kun spejler sig i andre mennesker gennem de sociale medier. 

 


