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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 
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Kilde: Statistisk Sentralbyrå 2013 
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Kilde: Statistisk Sentralbyrå 2013 



Demografi Norge 
(middelprognosen)  

Absolutte tal 2013-2023-2033 

Kilde: Statistisk Sentralbyrå 2013 

  2013 2023 Ændring 2023 Ændring 

0-9 620810 711223 90413 742947 122137 

10-19 635545 666450 30905 741547 106002 

20-29 668295 727543 59248 726965 58670 

30-39 679518 793543 114025 802765 123247 

40-49 736598 732321 -4277 810946 74348 

50-59 634978 740597 105619 721230 86252 

60-69 548630 599997 51367 699399 150769 

70-79 305084 475342 170258 531357 226273 

80-89 180630 198141 17511 325401 144771 

90 + 41553 44591 3038 56947 15394 

I alt 5051641 5689748 638107 6159504 1107863 



En ændret befolkning 

 



 



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


Sysselsætning over tid 

 



Andel i 

barnehage 

Figur 1. Andel barn i 

barnehage 1980-2010. 

Prosent 

 

Figur 1. Andel barn i barnehage 1980-2010. Prosent 
   

Figur 6.1 Utvikling i barnehagedeltakelse for barn 1–5 år fra 1975 til 2010, målt i dekningsgrad. 

Kilde: Barnehagestatistikk, Statistisk sentralbyrå. 



Velfærdsstatens 

opstående – en ny tid 

 Kvinderne ud på arbejdsmarkedet 

 Uddannelsesrevolution og social mobilitet 

gennem uddannelse 

 Offentlige servicefunktioner gør det muligt – og 

sikre beskæftigelse til kvinderne 

 Familien funktioner bliver overtaget af det offentlige 

 Funktionstømningen af familien 

 Skilsmisser og nye familieformer 

 Forældresamarbejdet opstår som ny dimension 



 

 
Livets nye faser  
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Førstegangsfødendes 

alder og samlet fertilitet 
(Norge) 
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Familiesammensætningen 

Norge 
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Fakta om familien 

i Norge 

 Lidt færre familier - singlerne som forældre er 

overvurderet 

 75% bor sammen med far og mor i dag (2013) 

 65% af norske børn vokser op med begge deres 

biologiske forældre  

 80% af børnene bor med søskende 

 84% med helsøskende, 9% med kun halvsøskende og 7% med 

kombinationer 

 17% af børnene har en enlig forsørger (3% en enlig far) 

 8 % bor med forsørger og ny partner 

 Familien er blevet et valg  



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 



Forældres brug af tid på 

deres børn  
(Jens Bonke, 2009) 

 



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 

børnehaven 



Parforhold, familier i 

fremtiden 

 



 

Familier i fremtiden? 

 Følelsesmæssigt og personligt behov for at til belonging 

– tilhørsforhold ” My home (familie) is my castle”  

 Nye livsfaser betyder færre familier - men ikke i 

børnefamiliealderen 

 Den har overlevet utroligt meget - derfor fortsætter den 

 Parforholdet er endnu mere stabilt end familien 

 De unge mellem 15-19 år ønsker også familie, parforhold 

og børn 

 Kernefamilien er børnenes klare billede af den rigtige 

familie  

 De unge prøver igen bofællesskaber 



Jeg holder af hverdagen  

Mest af alt holder jeg af 

hverdagen ! 

  Forældre ønsker det gode hverdagsbørneliv. 

 Gode skoler, pasningsmuligheder, og  fritids og 
kulturtilbud 

 Mange engagerede forældre ønsker at barnet skal 
afprøve eller folde alle talenter ud. 

 Det kan være musik, billedkunst, idræt, teater, ballet 

 De kan især være bekymrede for, at deres barns 
talenter går til spilde. 

 Der er også dem, der falder igennem som forældre 

 Det er svært at være forældre i nutiden 



Normalitetsbegreb 

under forandring 

 Dydens smalle sti er blevet meget smal – 
indskrænkning af det normale (middelklassens 
ulidelige sejr) 

 Det fysisk afvigende er i mange år blevet behandlet 
– kirurgi, slankemidler etc. 

 Det psykisk afvigende er først ved at komme ud af 
tabu-området 

 Børn skal være meget normale – og det normale har 
ikke vide grænser længere 

 De sære, den underlige og det afgivende ser ud til 
at være på vej ind igen – men langsomt 

 



Moderne forældres 

ønskeliste 

 Gør hverdagen nemmere - 4 ud af 5 forældre vil gerne 

betale for god og sund kost i daginstitutionen 

 Husligt arbejde – ingen ende og især kvinderne tager 

det store slæb.  

 Betale sig fra det sure slæb: Rengøring, indkøb og 

madlavning.  

 Ønsker uanset indkomst en billig hjemmeservice 

 Gode fleksible dagsinstitutionstilbud – åbningstider og 

mad – kort transport til og fra arbejde 

 Krav om familiepolitik i samfund og virksomhederne 

 

http://www.gavekonto.dk/


Forældrenes krav til skole 

og børnehave 

 Moderne forældre er drøn irriterende:  
 Tænker ikke i systemer – men i individer 

 Børn er blevet til et projekt 

 Vi tror ikke på autoriteter 

 De forlanger følgende: 
 At vores barn lærer noget 

 Social velfungerende for vores barn 

 At børnene kan komme videre i livet 

 Der er også dem, der falder igennem som 
forældre 



Forældresamarbejdet i 

daginstitutioner og 

skoler 

 Det har i en årrække været dydens smalle sti – 

hjemmelavede, økologiske speltpølsehorn med 

øko. kyllingspølser 

 ”I Hegnet” har ikke levet forgæves – (Emil C’s mor) 

 Det er den øvre middelklasse, der elsker at 

bestemme, hvordan de andre skal leve 

 Klasserådene i skolen er visse steder ”militante 

mødres lokalråd” 

 Det gør det umuligt for andre at gøre sig gældende 



Det polariserede samfund: 

 Elite, middelklasse og de nye 

underprivilegerede 

 Globalisterne: 
 Den øverste del af samfundet med de bedste uddannelser, jobs 

og levevilkår. Verden som legeplads. 

 Regionalisterne:    
 Middelklassen nyder velstanden og den voksende 

demokratisering i denne gruppe. Verden,  Nationen, og 

lokalområdet 

 Den nye underklasse – de lokale:  
 Uuddannede, østarbejdere, immigranter og flygtninge. 

Mennesker uden uddannelse- mennesker, som lever på kanten 

og i bunden af vores samfund. 

 



Den sociale arv er 

genetableret 

 Samfundets er stivnet i en højere middelklasse 

og de andre 

 Forældresamarbejdet er med til at fastholde 

dette: 

 Nu er et ikke bare et barn, der dumper, det er også 

barnet, der dumper på grund af forældrene 

 Der er brug for mindre og bedre doceret 

forældresamarbejde i fremtiden 

 Vi skal give muligheder til de børn, der kommer 

fra dårligere vilkår en middelklassen 



Læringsformer om 10 år: 

Læring i barnehage 

 LP-modellen (læringsmiljø og pædagogisk analyse) 

 At lære af erfaring samt udvikle og forbedre gode læringsmiljøer 

(relationelle skolebillede) 

 Læringsstile er kommet for at blive 

 Krop, øre, mund og hænder ….og alle mulige kombinationer 

 Selvlæring mellem eleverne 

 På eget klassetrin, mellem årgangene – ældre elever optræder 

som lærere 

 E-læring – vil klart få et gennembrud, når nogen knækker den 

pædagogiske kode fra eksempelvis spil 

 Forelæsningen og fortælling i skolen – gerne for større 

forsamlingen 



Aflæring 

 Den feminine barnehage og skoles fejltagelse: 
 Drenge kan godt, selv om de ikke sidder stille 

 Der findes andre læringsformer end de rolige 

 Det er ikke altid forkert at være aggressiv 

 Tale er ikke guld – der findes også gyldne kropslige 
udtryk af værdi 

 Vi skal også leve af produktion i fremtiden 

 Kønsdiagnoser…hvorfor er der flest drenge med 
ADHD? 

 Vi har brug for en struktur, der også fremmer 
drengenes læring 

 

 



De nye unge familier 
(Generation Y 22-32 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 

 Verdensborgere af sind 

 Been there, done that 



Karakteristika  for   Digitale 

Natives som forældre Y og 

snart Z 

 • Børnene er meget vigtige, når vi har fri, så er de  

vigtigere end alt andet. Børnene i første række .. 

• Far og mor er på banen 

• Mange småbørns forældre er meget bevidste 

økologiske bevidste og vil det bedste for 

børnene.  

• Børnenes sundhed –kost, motion mv. 

• Demokrati og indflydelse  

• Forventer sig individuelt behandlet af alle. 

 

 

 



Hvad skal børn lære  

til fremtiden? 

 Selvgående – selvforvaltning 

 Kreativitet – det er kombinatorik i en 

avanceret udgave 

 Sprog: Engelsk + flere fremmedsprog 

 Social fleksibilitet og rummelighed – at 

kunne samarbejde med alle og over afstand 

 Kultur: Indisk, kinesisk, russisk 

 Innovation – at tilrettelægge processen 

 …og en hel del faglig kunnen 



At lære… 

 Indlæring i Comfort zone 
går langsomt 

 Indlæring i Learning zone 
går ekstremt hurtigt 

 Ude i panik zonen lærer 
vi slet ikke 

 Meget tid i fremtiden skal 
gå med at bringe 
eleverne i learning zone 

 Selvværd, anerkendelse 
mv. meget vigtig 

 

 



Familie og 

arbejdslivskommissionens 

anbefalinger! (Danmark) 

 
 Afskaf lukkedage på almindelige hverdag 

 Kommune bør etablere tilbud om behandling og 
rådgivning om stress og balanceproblemer 

 Fleksible dagsinstitutionstilbud til forældre med 
skæve arbejdstider 

 Tag hensyn til at søskende kan gå i samme 
institutioner 

 Opbyg en infrastruktur som tager hensyn til 
børnefamilier – veje, kollektiv trafik og 
byggegrunde 

 

 



Hvad man bare ikke skal 

gøre…. 

 Behandle forældrene som om de er ens – farvel 

til ligheds-mageriet 

 Glemme at tage hensyn til børnenes 

sygdomme, allergier etc. 

 Give et tilbud om mad, der ikke kan afvises og 

er alt for usund i forældrenes øjne 

 Lukke forældrene ind i daginstitutionen i 

dagtimerne 

 Blive ved med at være et stift system 
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