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Fortidens 
forældre

▪ Skolen var en institution

▪ Børnene skulle møde

▪ Autoritære forældreroller

▪ Der var ikke forældre samarbejde – men derimod 
bestemte skolen

▪ Asyler tog sig af de udsatte børn – der blev hjulpet på 
trods af forældrene

▪ Det var sociale institutioner, der hjalp samfundets 
dårligst stillede
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Institutionaliseringen
af børn



Velfærdsstatens opstående –
en ny tid

▪ Kvinderne ud på arbejdsmarkedet

▪ Uddannelsesrevolution og social mobilitet gennem 
uddannelse

▪ Offentlige servicefunktioner gør det muligt – og sikrer 
beskæftigelse til kvinderne

▪ Familien funktioner bliver overtaget af det offentlige

▪ Funktionstømningen af familien

▪ Skilsmisser og nye familieformer

▪ Den danske model på arbejdsmarkedet er to 
udearbejdende forældre



Den danske samfundsmodel

▪ Staten & det offentlige, erhvervslivet og familien, 
civilsamfundet (organisationer mv)

▪ Kontrolleret individualisme – vi elsker eneren, især hvis han 
eller hun også er en holdspiller

▪ Der skal være plads til de fleste – og langt op i livet

▪ Vi har et meget forhandlet samfund – og vi oplærer også vore 
børn til at forhandle og undlade at acceptere autoriteter

▪ Magten er diffus i Danmark – og vi har stadig ideen om, at alle 
skal have lige muligheder – social mobilitet

▪ Lighedsidealerne er ændret til lige muligheder



Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2018

2018 2028 Ændring

0-9 623467 700739 77272

10-19 683061 641563 -41498

20-29 778345 759870 -18475

30-39 676658 799866 123208

40-49 769335 673602 -95733

50-59 792609 754776 -37833

60-69 665210 748241 83031

70-79 535730 575100 39370

80-89 212052 349730 137678

90 + 44640 56940 12300

I alt 5781107 6060427 279320
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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

▪ Familien er blevet et valg 

▪ Stadig mange skilsmisser, men folk gifter sig igen



Moderne forældre: 
Udfordringer

▪ Navigere mellem arbejde, børn, forventninger om aktiv og 
ofte praktisk deltagelse i dagsinstitutioner, skoler, fritids 
og sportsaktiviteter.

▪ Ønskebørn  - undgå Curling-børn, Trofæbørn og 
overbeskyttede børn.

▪ Undgå ”Mor og Far har dårlig samvittighed”

▪ Undgå at fralægge sig alt ansvaret - Institutionsbørn

▪ At lære børn at udfolde sig selv – men tage hensyn til 
andre



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) 



Moderne børn

▪ Børn er konservative – de ønsker en rigtig kernefamilie

▪ Selv børn fra skilsmissefamilier ønsker sig en rigtig kernefamilie 
– de ønsker at forældrene igen finder sammen

▪ Børn fra brudte familier er mere syge, har lavere selvværd og får 
flere problemer senere i livet end børn fra almindelige 
kernefamilier

▪ Børn foretrækker at bo et sted

▪ Børn fra brudte familier kræver særlig opmærksomhed i 
institutioner, skoler og idrætsforeninger – også ved 
talentudvikling 



Familietyper

▪ Hver 4. skilsmissebarn på 19 år har ingen kontakt med den 
ene af forældrene

▪ Børn og unge af brudte familier eller enlige forsørgere 

▪ De har lavere selvværd og får oftere psykiske og 
adfærdsproblemer med alderen 

▪ Sociale – stor betydning for risikoen på at komme ud på et 
skråplan 

▪ Estimat 10 % af børn og unge er marginaliserede



B, X og Y på arbejdspladsen



Generationer i fremtiden

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen9

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2001 -



Generation X
født 1966-79

▪ Selvcentrerede og selvorienterede

▪ Ekstroverte – vis det hele, også på sociale medier  

▪ ”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)

▪ De skal kunne vise det frem, der skal tales deres sprog, det skal 
være lidt smart – de bliver SURE, når det ikke går efter deres 
hoved

▪ De forstår ikke unge mennesker – de elsker mærkevarer og 
status – anerkend dem, snak som dem 



Generation X som forældre

▪ Elsker deres børn og projektet børn!

- er selv de første ønskebørn i historien

▪ Mor (og efterhånden også far) kontrollerer børnene på alle 
leder og kanter – også på banderne omkring boldbanerne

▪ Iscenesættelsen af familiens lykke sker gennem børnene –
men forældrene og børnene er ikke altid særligt godt 
opdraget

▪ Hvis I kan give børnene et frirum og få de voksne til at tro, 
at de er i kontrol, har i løst opgaven ……



De nye unge familier
(Generation Y 28-37 år)

▪ Far er også kærlig og leger med børnene

▪ En nye type familie – Bonderøven er sexet

▪ Teknologi: Pc, mobiltelefon

▪ Veluddannede

▪ Fun-shoppers

▪ Store sociale talenter

▪ Myself Inc.

▪ Mestre mange valg og en ustabil og labil situation

▪ Elsker tjenester – alt det, der bare kommer, når jeg vil ha 
det (Spotify, Netflix, blogs, podcasts etc…)



Generationen Y som forældre

Mange er vokset op i daginstitutioner - individualister

Kender de brudte familier og er ikke på den store familiebølge, men 
gerne den legende familie / nye former

Kontrol, overvågning og de ”rigtige” former ikke vigtigt

Personlig behandling – det skal være for mig, og jeg er speciel: 
Tænker ikke i lighed og uniform behandling

I skal forbinde Jer direkte med dem og ikke kun med børnene – ”Der 
skal også være noget for mig”

Vil gerne lave noget med deres børn, som de også selv er med i – og 
gerne med andre peers

Digitale og parat til at ordne alt digitalt



Generation Z på
sportspladserne

▪ ”Vi gider ikke dem, som laller rundt”                 (Modsat (hvor det i 

00erne lød ” Der skal være plads til alle”) 

▪ Mere strømlinede – en krisegeneration

▪ Aldersmæssigt er de mellem 18 og 27 år og de ældre er på 
vej ind på arbejdspladsen.

▪ De er nogle super kompetente digitale indfødte

▪ Stor forståelse for netværk og forretning i den multiglobale 
verden

▪ Men socialiseringen stammer fra daginstitutionerne

▪ Være sammen sådan nogle som mig (peers)



Karakteristika  New
Millenium (født 2001 – 2011) 

• Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil gøre alt 
for. Børnene i første række.

• De har individuelle læreplaner fra de starter i 
daginstitutioner, og folkeskolen den individuelle 
tilgang siden 2003.

• Børn lærer hurtigt at indgå i mange forskellige 
sammenhænge og skifte roller og værdier afhængig af, 
hvem de er sammen med 

• Forventer, at vi ser dem som det unika, de er!



Generation new millennium
(Gen 2001 => )

▪ De første 17 årige i generationen er på vej

▪ MEGET digitale og forstår ikke mangel på Wifi eller andre 
digitale selvfølgeligheder

▪ Augmentet reality en del af hverdagen – udvikle jeres 
talentsystemer, så de er digitale og moderne

▪ Som sportsfolk er de mere individuelle, mere 
institutionsopdragede, mere uforstående overfor systemer, 
besværligheder og manglende digitalitet

▪ De første er mindre sociale og mere præstations-
orienterede end tidligere, men det ændres hurtigt igen –
mangfoldighed er en værdi



Instagram,  Snapchat, 
blogs

…og alt det andet



Robusthed, selvkontrol 
og moral

▪ Unge er både meget robuste med det rette baggrund og meget 
skrøbelige – Opvækstafhængig

▪ De skrøbelige kommer fra dårlige vilkår, men også fra brudte 
familier

▪ Vurderes af deres egne – peer evaluation

▪ Selvkontrollen er indbygget via pædagogisering – derfor slår den 
nogle gange fra - situationsbestemt

▪ Selvkontrol er ikke altid en fremtrædende værdi – dog er den 
vigtig mellem ens ”egne” (peers)

▪ Moral: Der er noget man bare ikke gør! Men moralen er 
kulturafhængig – børn/unge skaber den selv
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Den næste generation
født 2012-2021

(multilocals)

▪ Far og mor leger og er ikke så strømlinede som tidligere – flere 
vælger ikke at få børn eller at leve ”alternativt”

▪ En del vil blive børn med udfordringer som 68’ernes børn p.gr.a. 
brudte familier og nye familieformer

▪ De er få, men dog efterhånden flere - er en mangelvare

▪ Institutionsvante og forældrene ditto

▪ Det digitale er en selvfølge

▪ Vokser op i en tid med fokus på optimisme, nye tendenser: 
Farvel til retro og mormormad, high tech og nye materialer, men 
har forældre fra retrobølgen (Gen Y)



En ny model for 
talentudvikling

▪ Når de unge og de store børn er mest optaget af Peers, 
er en pyramide af talenter en dårlig model

▪ Der er brug for at tage kammeraterne med helt op til de 
bliver voksne

▪ Vi har måske godt fange nye unge ind sent i fodboldens 
normale børne- og ungdomsforløb

▪ Forståelse for børnene, de unge og forældrene er 
centralt fremover

▪ Hvad er den bedste model fremover ?



Talentmodeller i fremtiden

Traditionel
Elitemodel

Eliten = Basis

Smal basis 
til bredere elite



Hvordan kan 6 mio. 
mennesker klare sig i 

fremtiden?
▪ Elitemodellerne fra de store lande kan ikke anvendes i Danmark, hvis 

vi virkeligt vil nå til tops

▪ Vores samfundsmodel er ikke særlig elitær – det får for mange unge til 
at springe fra

▪ Kan vi lukke de unge ind lidt senere og flere gange om året – hvorfor 
er det så mange født i 1. kvt og 2. kvt. I fodboldverdenen

▪ Danske unge er ofte utroligt dygtige i den akademiske verden – den 
ikke elitære baggrund giver bred rekruttering af de dygtigste

▪ Vi har høj social mobilitet – bare ikke i talentudvikingen

▪ I kan udvikle en ny, dansk model, der passer til de unge



Generationer i Danmark

▪ Ny bog af Marianne 
Levinsen: 7 Generationer

▪ Print og ebog format

▪ Lige udkommet

▪ Bygger på indgående 
dybdeinterview med mere 
end 600 danskere

▪ Værdier, forbrug og levevis 
nu og i fremtiden

▪ Pris 250 kr.
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