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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

http://www.stadsarkiv.dk/w/images/1/19/%C3%98stre_Gasv%C3%A6rks_friskole_ca._%C3%A5r_1900.jpg


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 en 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 2017-2027

Kilde: Danmarks Statistik, 2017

2017, pers 2027, pers. Ændring

0-9 625110 695802 70692

10-19 684875 649069 -35806

20-29 768937 756866 -12071

30-39 676721 791977 115256

40-49 782457 681543 -100914

50-59 781554 766618 -14936

60-69 672558 735849 63291

70-79 513248 579694 66446

80-89 205327 332444 127117

90 + 43116 53583 10467

I alt 5753903 6043445 289542
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Livets nye faser
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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



Idræt og motion over tid









I mangler de unge, og de 
ældre på arbejdsmarkedet





…fortsat: udvikling i mest 
populære sportsgrene (%)



Byer
i fremtiden

Den flettede by – funktionerne 
blandet

Virksomheden uden 
hovedsæde

De nye nomader på vej fra oase 
til oasen

Dagen som en lang, fraktal rute 
igennem byen



Pendling i stigning

▪ Pendling skal måles i tid, ikke i afstand

▪ Vi pendler mest på Sjælland

▪ Dernæst i Østjylland omkring Århus 

▪ Lidt mindre i Trekantsområdet

▪ Vestjylland har store afstande, men tiden er ikke så 
lang

▪ Mindst på Fyn og andre øer samt i Nordjylland

▪ Derfor vil mange gerne have motion lige etfer arbejdet 
eller lige inden





Det moderne arbejde er en 
trussel

▪ Flere arbejder hjemme – og på skiftende dage i ugen

▪ Flere arbejde på afstand og rejser til arbejdspladsen en 
gang imellem

▪ Flere arbejder på forskellige arbejdssteder og kører rundt i 
Danmark eller rejser rundt i verden

▪ Flere skifter arbejde tit – især i opgangstider

▪ Vi er på vej mod på længere sigt at blive de nye nomader, 
der er på farten hele tiden og ikke er rodfæstede omkring 
arbejdspladsen



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 -



Generations Jones 
(51-62  år)  

▪ Motion og status på vej mod at hænge sammen 

▪ Vil gerne leve så længe som muligt – motion og sundhed er 
vigtige dele af livet

▪ Lækker og personlig service, som signalerer penge nok. 
Status. 

▪ Er (delvist) optaget af fællesskab og samvær

▪ Nogle digitale og andre som 68’erne, men flere og flere vil 
forvente og foretrække  kontakt pr. e-mail, sms, app mv.

▪ Vil gerne noget af det mere traditionelle som løb, fodbold, 
håndbold – men også crossfit mv



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 



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 og motion

Mange er vokset op i daginstitutioner - individualister

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

Vi vil dyrke alt muligt og det må gerne være noget med at ”logge ind 
i vores fællesskaber” 

I skal forbinde Jer direkte med dem hvis de skal blive og forblive 
aktive

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

▪ ”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 17 og 26 år og de ældre er på 
vej ind på arbejdspladsen.

▪ De bliver 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)



Generation Z og motion

▪ Hvis det ikke findes på nettet, findes det ikke!

▪ What’s in it for me?

▪ Jeg vil gerne være god – når jeg har lyst til at være det. Jeg vil 
gerne se godt ud. Jeg er ikke bange for at dø. 

▪ Gøre det let og simpelt at være med  ”there is an app for that” –
som jeres app

▪ Lave aftaler om løbende – der kan ske noget nyt!

▪ Peers, nogen der er lige som mig

▪ Pædagogfri zone – ingen løftede pegefingre

▪ Det er i orden, at vi ikke er enige – men vi redder gerne Verden 
på hver sin måde



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 
systemer, så de er digitale og moderne

▪ Som motionister 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



Fremtidens digitale medier

▪ De sociale medier udvikler sig hurtigt – goddag og farvel til 
facebook…twitter…Instagram, Linkedin, snapchat og det næste

▪ De håndholdte medier i lommen er fremtidens platform

▪ Der er utroligt stor forskel på generationerne

▪ Det er være med på det digitale er en adgangsbillet til de unge 
og efterhånden også de yngre som medlemmer og som 
arbejdskraft i virksomhederne

▪ I skal gøre Jer lækre på de sociale medier – ikke pushe

▪ Tillid digitalt!
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