
Fremtidens generation New 
Millenium født 2001 til 2012 

og uddannelse



Forventningernes samfund

▪ Vi  forventer, at det bliver bedre – helst med omkring 

2,6% om året

▪ Alle især unge har store forventninger til uddannelse, 

liv og fremtiden 

▪ Ikke mindst til de fysiske rammer, indholdet i 

undervisningen og underviserens kvalitet og 

engagement

▪ En del skuffede – de mange krav og valg – bliver jeg 

behandlet som et barn eller en voksen? 



Corona tidsånden

2020/2021/2022 

▪ Tiden er kold og usikker – vi savner fester, festival, og 

knus og kram…..det ubekymrede

▪ Fase med mange nye regler og krav – Konflikt

▪ Det stiller mange nye krav til elever og undervisere om 

fleksibilitet, åbenhed og samarbejde

▪ Så glæden over at være tilbage, kan hurtigt forsvinde

▪ De større børn og unge vil huske Corona…… 



Skole , nærvær 

og fællesskab 

▪ De mange krav på den 
offentlige arena -
globalisering, konkurrence og 
digitalisering

▪ Uanset alder større behov for 
at høre til;

▪ Det lokale og det fysiske

▪ De uformelle relationer i 
hverdagen  

▪ Efterspørgsel efter den ”ægte 
vare”  i form af nærvær, 
fællesskab, dialog, forståelse 
og reelt engagement



Fysiske møder i fritiden 7. til 9.klasse!
1995 - 2020 CUR





Demografi Danmark
Absolutte tal 2020-2030

Danmarks Statistik 2020

2020 2030 Ændring

0-9 616.140 694.228 78.088

10-19 681.979 628.300 -53.679

20-29 786.603 759.967 -26.636

30-39 688.927 810.779 121.852

40-49 756.728 680.319 -76.409

50-59 800.938 743.411 -57.527

60-69 664.188 757.461 93.273

70-79 564.199 574.778 10.579

80-89 226.608 364.803 138.195

90 + 44.612 59.723 15.111

I alt 5.830.922 6.073.769 242.847



Generation New Millenium
født 2002 til 2012

8 til 18 år 

▪ Født ind i terrorens årti  og de glade 00’ere med dansen 

om guldkalven fra 2003 til 2008 

▪ Finanskrise og de hårde tider på arbejdsmarked og 

boligmarkedet

▪ Lovgivning om den individuelle tilgang og planer, 

feedback i skole og daginstitutioner – PISA 1997 

▪ Teknologi –Smart Phone Apple 2007 – android system 

2008 til bl.a. HTC, Samsung, Motorola



Karakteristika  

▪ Frederik er  vant til at være i centrum og den 

individuelle tilgang fra hjem og professionelle

▪ Løbende feedback på styrker og svagheder 

▪ Freja er god til indgå i mange forskellige situationer og 

skifte roller og værdier afhængig af, hvem hun er 

sammen med 

▪ Lucas er selvstændig og selvsikker  på noget 

▪ Julie gider ikke flere regler og politikker, når hun selv 

kan bestemme. 



Venner = at lykkes 
Fællesskaber

▪ ”Uden venner føler man sig 
ensom”

▪ Venner og venskab bliver hermed 
en aktiv proces i socialisering og 
identitetsdannelse

▪ uddannelse, arbejdsplads, 
fritid mv.

▪ Frivillige fællesskaber  og rammer 
– de vil helst hjælpes og forstås af 
peers dvs. andre unge

▪ Gode tilbud tiltrækker og 
relationer fastholder…

▪ Det gode fritidsliv – Følelsen af 
frihed til at gøre –hvad man har 
lyst til!( Børneråd 2019)



Det individuelle pres 

▪ Individuelle tilgang –
performance og styring/måling i 
daginstitution og skole 

▪ Børneråd – 21 % af alle børn i 8. 
klasse føler sig meget pressede i 
hverdagen

▪ 61 % mener, at presset kommer 
fra folkeskolen 

▪ Vive 2020 – Børns trivsel daler, 
ikke mærkbare resultater på 
faglig resultater og social 
mobilitet i folkeskolen ( perioden 
2014 til 2018) 



Performance!

▪ Materielt og indflydelse på liv 
langt større 

▪ Uddannelse,  arbejde, venner og 
sociale medier i gang hele tiden 

▪ Opmærksomme på at måle sig 
og sammenligne med de andre 
unge på mange områder fagligt, 
socialt og fysisk …..Konstant 
konkurrence 

▪ Følelsen af et stort pres – trivsel 
og sundhed! 

▪ De vil gerne være stolte af liv og 
uddannelse og kunne fortælle de 
andre, hvor godt det går 
………….



De Digitale Indfødte 



Digital Natives

▪ Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  

www.youtube.com, www.facebook.com, 

www.snapchat.com, www.instagram.com, Twitter mv.

▪ Skræddersyede og lukkede kredsløb på sociale medier

▪ Gaming og next level – Belønning hele tiden ….

▪ Unge og det lokale og globale fællesskab 

▪ Information om uddannelse og muligheder  - hurtig 

interaktiv 24/7 nogen, som tager en i hånden og hjælper 

▪ ”Når jeg endelige bevæger ud i det fysiske univers” 

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.snapchat.com/
http://www.instagram.com/


Digitale superbrugere 

eller forbrugere 

▪ I 2. til 6. klasse bruger 50% Youtube eller Vlogs på 

daglig basis

▪ 39 % har kontakt med venner hver dag

▪ 7 ud af 10 børn har en mobil som 10 årig

▪ Hver 3. barn mellem 6 og 9 år er på nettet uden en 

voksen

▪ De lærer engelsk via spil, kommunikation og 

underholdning 



Sociale medier –

venner   

Styrkelse af dataetik og it-sikkerhed UVM maj 2018 





Formål SOME
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Valg og fravalg !

▪ Individualisering i 2006, 2010 og 2017 Fremforsk

▪ ”Jeg  er selv ansvarlig for at træffe de rigtige valg i liv, 

uddannelse og karriere!” 

▪ Finde mit ”kald” – ”jeg drømmer om at ….”

▪ Overvejelser og usikkerhed – særligt i menneskefag

▪ Mange har stort behov for voksen/lederstøtte til at 

bekræfte dem i, at der er mange veje til Rom …….

▪ Underviser, studievejleder og forældre 



Valg
af uddannelse 

DEA

▪ Forældre og bedsteforældre –
uddannelse, baggrund og 
erfaring

▪ Klassekammerater og deres 
valg har stor betydning –
tradition og by størrelse

▪ Interesser (sikkerhed) – helst 
noget man er god til på 
forhånd. 

▪ De praktiske  mod EUD
▪ Identitet og rolle – kunne se sig 

selv i det
▪ De fleste har svært at forholde 

sig til fremtidens fag og job 
▪ Gymnasieskolen  – Tryg 

fortsættelse –
▪ Pause!



Det sikre valg!



Marianne Levinsen
www.fremforsk.dk

▪ Cand.scient.pol. AU 1992, Institut 
D’Etudes Politiques de Paris og Stanford 
University

▪ Ekspert på fremtiden siden 2006 arbejdet 
professionelt med fremtiden i form af 
foredrag og analyser for danske, 
nordiske og europæiske organisationer

▪ Forfatter og ekspert i aviser og dagblade  

▪ https://www.fremforsk.dk/profil/

▪ https://www.linkedin.com/in/marianne-

levinsen-a565726/

▪ https://www.bestyrelseskvinder.dk/find-

bestyrelsesmedlem/?ew-

text=marianne+levinsen

▪ Mlev@fremforsk.dk

▪ +4520674501

http://www.fremforsk.dk/
https://www.fremforsk.dk/profil/
https://www.linkedin.com/in/marianne-levinsen-a565726/
https://www.bestyrelseskvinder.dk/find-bestyrelsesmedlem/?ew-text=marianne+levinsen
mailto:Mlev@fremforsk.dk


Generationer i Danmark

▪ Print og e-bog format

▪ Gratis på e-reolen 

▪ Bygger på indgående 
dybdeinterview med mere 
end 600 danskere

▪ Værdier, forbrug og 
levevis nu og i fremtiden

▪ Print 150 kr.,  e-bog 149 
kr.



Jagten på Frirum
CUR 2020

▪ Ca. 2000 elever i 7. 8. og 9. 
klasse

▪ Fokusgruppe interviews af
38 unge I aldersgruppen

▪ Observationsstudie af 5 
unge gennem 4 måneder i 
foråret 2019 



Aktiviteter i  fritiden



Skærmen i  Centrum 


