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Fakta om familien

Ikke færre familier - singlerne er overvurderet
Danske familier er mere sammen med deres børn end for 15-25 år
siden
72% bor sammen med far og mor
65% af danske børn vokser op med begge deres biologiske forældre
18% af børnene har en enlig forsørger (2% en enlig far)
10% bor med forsørger og ny partner
Under 1% lever med mine børn, dine børn og vores barn
Familien er blevet et valg
Stadig mange skilsmisser, men folk gifter sig igen

Fakta om familien

▪ Børn og unge i kernefamilier føler selv en bedre trivsel og
større selvværd end børn og unge i stedfamilier og
eneforsørger (SFI 2010 - lidt mindre i 2014)
▪ Det er åbenbart en større udfordring med leve med
stedforældre og pap-søskende
▪ Blandt de svageste på socioøkonomiske
baggrundsfaktorer er indvandrere og folk med anden
baggrund stærk repræsenteret (SFI 2010 og 2014)

De seks generationer, værdier
og teknologier
Baby Boomers

Generation Jones

Generation X

Den store under og
efterkrigsgeneration:
40-tallister, 68-generation
Fra mangel til overflod
P-pillen, rejsegrammofon
Født 1940-54

Nyopdaget generation
stor generation,
”Jones”, fordi de er
almindelige
Stereoanlægget
Født 1955-66

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1967-79

Generation Y

Generation Z

New Millenium
Efter 9-11 generationen
Kulturel homogen.
1. verdensborgergen.
Wi–Fi (Wireless internet)
Født 2001 - 2011

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1980-89

Mellemkrigsgeneration
Stor familieværdier
Projekt- og curlingbørn
Digital Natives
Født 1990-2001

Generation X
født 1967-79
Selvcentrerede og selvorienterede
Ekstroverte – vis det hele, også på sociale medier
Ego orienterede - mere end forgængere/efterfølgere
Workaholics – knokler på jobbet
”Du skal også sige undskyld”, ” Jeg smider lige en mail”, ”Giv
et pitch”, ”Det er dig, der gør det!”
Går efter status: Bolig, job, familie, fritid (status fra
mountainbike, triatlon, crossfit)
Brand entusiaster: Den perfekte livsstil
Drømmen om det gode liv – arbejde og familie

Generation X som forældre

Elsker deres børn og projektet børn & familie!
- er selv de første ønskebørn i historien
Mor (og efterhånden også far) kontrollerer børnene på alle
leder og kanter, også via smartphone mv.
Iscenesættelsen af familiens lykke sker gennem børnene –
men de er ikke altid særligt godt opdraget
Hvis I kan give børnene et frirum på efterskolen tandplejen og
få de voksne til at tro, at de er i kontrol, har I løst opgaven

Dydens smalle sti – normalitet
i middelklassen
Leve i parforhold og have to børn, gå på arbejde hver dag og have
børnene i institution – også indvandrere!
Leve på den rigtige måde – bolig, mad, ferie, indkøb etc. – og leve
sundt (KRAM etc….)
Huske hjemmelavede kyllingepølsehorn med speltbrød og
hjemmerørt ketchup til skolefesten
Der er utroligt mange mennesker (…kvinder? ) i middelklassen, der
bruger ufatteligt meget energi på, hvordan de andre SKAL leve
Hvis børnene og de unge ikke opfører sig normalt, må vi have en
diagnose – så er det ikke vores skyld!

Kan I huske 80erne
(og 60erne & 70erne)
Det var normalt at være afvigende
Det afvigende var at være helt ”normalt”
Subkulturer med egne normer, fri moral, opgør med
konventioner og gamle normer
På mange måder en tid, hvor alt blev sat frit
Dengang var dyden ikke smal og havde mange former
Det sluttede med AIDS og en række nye normer – blandt
andet dem vi slås med i dag

Generationen Y som forældre
Far leger med børnene og ved, at magten i familien går gennem
børnene
Personlig behandling – det skal være for mig, og jeg er speciel:
Tænker ikke i lighed og uniform behandling
Forbinde Jer direkte med dem som forældre
Far er meget interesseret i de unge – men vil også gerne have en
snak med en af de andre fædre eller mødre
I sådan set helst lave noget med de unge, som forældrene også selv
er med i – og gerne med andre – men de unge vil gerne være fri
for forældrene, der vil lege med
Digitale og parat til at ordne alt digitalt

Institutionaliseringen
af børn

De unge New Millennium

Generation New Millennium
(Født 2001 - 2011)
De første 18 årige i generationen er på vej
MEGET digitale og forstår ikke mangel på Wifi eller andre
digitale selvfølgeligheder
Augmentet reality en del af hverdagen – hjælp dem med at
finde jer og finde rundt
Som elever er de som Gen Z bare mere individuelle, mere
institutionsopdragede, mere uforstående overfor systemer,
besværligheder og manglende digitalitet
I skal ramme dem på kornet og huske, at de er forskellige fra
forgængerne

Børneliv version 2.0
CUR 2013
Meget vigtigt %
9 -12 årige eget svar

Forældre tror er meget vigtigt for dem

Venner

94%

88,3 %

Være i naturen
Krop

38,0%
31,9%

25,1%
16,1%

Forurening/miljø
Udseende

31,1%
22,1%

9,4%
20,6%

Om Gud er til…
Shopping

21,7%
17,5%

5,1%
4,3%

Tøj/mode

16,5%

16,0%

Kærester
Make-up

13,0%
2,6%

1,4%
1,4 %

Venner = at lykkes
▪ ”Uden venner føler man sig ensom og ikke have noget at lave”
▪ Bindeleddet for venskabet er ofte en ”fælles historie”, dele
oplevelser, og dermed fortiden og fremtiden
▪ Venner og venskab bliver hermed en aktiv proces i deres
socialiseringsproces og identitetsdannelse
▪ Skolen, fritiden, samværet i sportsklubber mv.

▪ Frivillige fællesskaber og rammer – de vil helst hjælpes og
forstås af peers dvs. andre unge
▪ Tilbud tiltrækker, men relation fastholder

Karakteristika
for unge i dag
▪ Mange børn ” Mikkel i første række” nogle slet ikke
eller mange penge og opmærksomhed..
▪ Emma er vant til at være i centrum og den
individuelle tilgang fra hjem og professionelle
▪ Sofie er god til indgå i mange forskellige situationer
og skifte roller og værdier afhængig af, hvem hun er
sammen med
▪ Mads er selvstændig og selvsikker på noget
▪ Mathilde gider ikke flere regler og politikker

Hverdagen som ung

▪ Materielt standard og indflydelse på liv langt højere end
tidligere
▪ Skole, arbejde og sociale medier i gang hele tiden
▪ Præget af performance kultur og fokus på at præstere
godt fagligt i uddannelsessystem og på arbejde
▪ Hele tiden præstere det bedste og måle sig med de andre
på mange områder fagligt, socialt og fysisk
▪ ….. Det presser på – det perfekte
▪ Among Peers – nu som præstationer

Krop og udseende

▪ Det fylder utroligt meget, at man som unge gerne vil
se godt ud og være attraktiv!
▪ Den lækre krop er en krop i balance og god udstråling
▪ Lækker krop er veltrænet - muskler
▪ Mange fortæller, hvordan de går meget op i at have
den rigtige påklædning - f.eks. stil og mærker på.
▪ Fitness – træning og vedligeholdelse

Generation New Millennium
og værdier
Vil jo da gerne redde verden – men helst i det nære og i
dagligdagen
De kan godt huske krisen – især de senere år
De orker ikke flere løftede pegefingre og formaninger – derfor
ryger de
De har brug for et frirum på efterskolen – ikke endnu en
opdragelse!
Der sker noget med generationen, når vi kommer til de yngre født
efter 2007-8
Er fri af krisen i deres egen erindring
De første børn af Gen Y kommer på efterskole

16-24 åriges rygevaner
(Kræftens Bekæmpelse, 2018)

▪ Efterskolen - det positive tilvalg om alt skal være
fantastisk - det sociale og det faglige
▪ De mange og store forventninger til opholdet
▪ En del er vant til full-service og nursing hjemmefra og
pludselig skal de selv ……
▪ Håndtere skole, nye venner, pligter og modgang – det
kan være svært
▪ Mange valg og endnu flere pres og valg på
efterskolen…

Organisation og system

▪ Efterskolen – meget er salg af glansbilleder og hvor
fedt det er!
▪ Det er også en skole på samme præmisser og vilkår
som folkeskolen
▪ Svært, når det ikke lever op til alt det, som man blev
stillet i udsigt
▪ Visitation af forældre og børn, skal der mere til? F.eks
underskrift og krav om, at man skal kontakte skolen,
før man fjerner sit barn

De unge, forældre og service
▪ Efterskolen er en dyr butik, som skal levere varen
oplevelser, venskaber og det fedeste år,
▪ Så hurtig, nem og smart service
▪ 24/7 – tilgængelighed og hjælp, når man har brug for
det. Vi taler om Gen X og Gen Y og deres børn
▪ Interaktiv og intuitiv tilgang
▪ Engageret og forstående tilgang, ”Når man endelig
bevæger sig ud den fysiske verden!”

Underviser/den voksne
▪ Kunne lide de unge og rumme dem i al deres
besværlige mangfoldighed
▪ Talent for spotte og forstå de unge og deres
udfordringer i løbet af skoleåret
▪ Rollemodellen – integrator, og viser, hvordan
udfordringer og konflikter kan løses på en gode måde
▪ Brobygger mellem skole, forældre og ung og andet
godt.

Fremtidens digitale medier

De sociale medier udvikler sig hurtigt og de håndholdte medier i
lommen er fremtidens platform
Blogs, instagram, influencers og autenticitet: Det er ok at tage imod
penge og produkter, men man skal fortælle, hvis vinge man er
under - mening med produktet har betydning
De bedste er de uafhængige – og dem man selv kender personligt –
brug de personlige historier hos Jer
Det er være med på det digitale er en adgangsbillet til de unge og de
helt unge teenagere - efterhånden også de yngre på alle områder
Tillid digitalt! – vis det på nettet!

Generationer i Danmark
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