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Fremtiden kommer af sig selv, 
det gør fremskridtet ikke – Poul Henningsen 
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Fremtidens 
forventninger!

 Vi  forventer, at det bliver bedre – helst med omkring 
2,6% om året

 Det gælder også velfærdsstatens leverancer og vores 
levestandard som familie 

 Vores børn bliver langt mere materielt forkælede end 
vi selv har været

 Hvis vi ikke rykker opad, men blot står stille, opleves 
det som tilbagegang

 Velkommen til forventningernes samfund!
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Fremtidens børnepatient og 
forældre  



Fakta om familien

 Ikke færre familier - singlerne og især regnbuefamilierne 
overvurderet i antal

 72% bor sammen med far og mor ( ca. 60% i Kbh)

 65% af danske børn vokser op med begge deres biologiske 
forældre (ca. 50% i Kbh)

 18% af børnene har en enlig forsørger (2% en enlig far)

 10% bor med forsørger og ny partner

 Familien er blevet et positivt personligt 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 papsøskende

 Blandt de svageste på socioøkonomiske baggrundsfaktorer 
er indvandrere og folk med anden baggrund stærk 
repræsenteret (SFI 2010 og 2014) 
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Karakteristika  for  Z og New
Millenium (født 1990 – 2011) 

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

 Vant til at være i centrum og den individuelle tilgang 
fra forældre, pædagoger og lærere

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

 Mange selvstændige og selvsikre  på nogle områder 



Digital Natives
Z og New millenium 

 Nyheder, kultur, informationer,  shopping, chatting, spil, musik ( 
multitasking)

 Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  
www.youtube.com, www.facebook.com, www.snapchat.com, 
www.instagram.com, Twitter mv. 

 Gaming – Generationer dog forskellige spil afhængig af køn 

 Piger kommunikerer stadig mest derfor meget på sociale medier 

 Mobil = den personlige genstand – med på rejsen til at blive 
voksen.  Ca. 10 til 12 år

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


Børneliv version 2.0
CUR 2013

Meget vigtigt %
9 -12 årige Forældre tror er meget vigtigt for dem 

Venner ( 94) 88,3 

Være i naturen (38)
Krop (31,9)

25,1
16,1

Forurening/miljø (31,1)
Udseende (22,1)

9,4
20,6

Om gud er til( 21,7)
Shopping ( 17,5) 

5,1
4,3

Tøj/mode ( 16,5) 16,0

Kærester (13,0)
Make-up 2,6 

1,4
1,4 



Digitale indfødtes liv og den 
virtuelle selvfølgelighed

• On- line relation eksisterer ikke 
på bekostning af off -line

• Leg, læring, venskaber sker  
både fysisk og digitalt uden at 
de tænker nærmere om det 

• De  er indtil ca. 12 år meget 
optaget af leg og gaming

• Gode tilbud tiltrækker, men 
relationer fastholder 



De seks generationer:  værdier 
og teknologi

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

Videoen

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 2002 -



Karakteristika  for   Digitale 
Natives som forældre Y og Z

 Børnene er meget vigtige, når vi har fri, så er de  
vigtigere end alt andet. 

 Børnene i første række ..

 Meget økologiske bevidste og vil det bedste for 
børnene. 

 Alle potentielle talenter skal foldes ud

 Børnenes sundhed herunder kost og andet indtil en vis 
alder (teenagefasen) 



Socialisering i den nye 
forhandlingsfamilie

 Far og mor er efterhånden ligestillede i familien på mange 
områder 

 Far ønsker at være en aktiv del af børnenes liv – et positivt 
tilvalg for de fleste 

 Børnene lærer at forhandle og få deres vilje tidligt

 Den generelle individualisering mod egen familie og 
venner betyder store og krav og forventninger om en 
individuel tilgang og engagement

 Forældreopbakning afgørende, når børn og unge skal tabe 
sig (SFI fedme i kommuner 12-15 år)

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP2Zi7Hv6ccCFcyQLAodnBEAPQ&url=http://guldlog.dk/author/guldlog/page/33/&psig=AFQjCNFPzt7IN6wz7kNGtgv_C6XrQHwdtA&ust=1441885120126377


Forældres brug af tid på deres 
børn 

(Jens Bonke, 2009)



De yngre og service

 Hurtig, nem, lækker og smart design

 24/7 – What ever – When ever

 Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan se og 
røre, følge og finde frem til uden besvær

 Den visuelle ikke den tekstnære tilgang 

 Gaming og next level

 Engageret og god attitude – når man møder et 
menneske ” Når man endelig bevæger sig

 ud den fysiske verden !”



Særlig indsats
og polarisering!

 Den gode middelklasse skal nok får behandling
 Ressourcer, frivillighed og tilbud 

 De er optaget af egen og  familiens ve og vel 

 Lidt kan gøre stor gavn

 Underklassen – ingen uddannelse, ensomhed og 
sygdom

 De holder sig ofte for sig – har få til at kæmpe for sig

 Feltarbejdere – ud til dem – de skal holdes i hånden og vises den 
sund og pædagogisk  adfærd

 Børn og unge særligt udsatte  - dybt afhængige af ressourcer udefra 

 Fedme og den sociale slagside 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karl_Marx_001.jpg


Mange andre 

 Vi har og får mange forskellige indvandrergrupper -
tyrkiske, pakistanske, mv.

 Flygtninge fra Europa, Syrien, Afrika, Mellemøsten, 
Mellemamerika og Asien 

 Mennesker som ikke kender vores velfærdssystem,  
familienormer, opdragelse og pædagogik 

 De er også nutidens og fremtidens familier 



De sårbare  unge
Børn og Unge velfærd og trivsel (SFI 2010 og 

2014



Udsat på baggrund af 
baggrund og køn 





Kompetencer og det 
kompetente menneske

 Den moderne arbejdskraft skal være 
 Fleksibelt, Innovativt, 

 Bæredygtig

 Fagligt og evidensbaseret 

 Vidende, Social, Kreativt

 ROBUSTE 

 Kompetent

 200 % dedikeret ……………………….

 Det er sgu svært at være hele tiden!

 Man kan gøre som Andreas Doppler, MEEN



Nutidens og fremtidens
dilemma

 Uendelig adgang til råd, bøger og opskrifter på den rigtige 
måde at være forældre og tage sig optimalt af børnene 
herunder deres sundhed.

 Vores børn (middelklassen) skal helst folde alle talenter ud

 Tabet af husmorviden  og læring i praksis 

 Konsekvens - mange bliver usikre og bange for, om de gør 
det rigtige især, når man er ny familie!

 Enormt brug for sundhedsfaglig og pædagogisk  sparring på 
mange niveauer i samfundet



Faglighed

 Høj specialiseret faglig viden indenfor børn, unge, 
sundhed og livsglæde.

 Garanten for at  den service og omsorg I yder er 
baseret på den nyeste faglige viden.

 Navigatør i en meget kompleks og forvirrende verden 
for os, som ikke har jeres faglighed, men som vil det 
bedste. Giv os et kompas.

 Stiller krav til  faglighed og løbende opdatering!



Omsorg og service 

 Menneske først, så System ..

 Den måde man bliver mødt på, plejet og draget 
omsorg for den enkelte har utrolig stor betydning for 
omdømme og omtale også i det politiske system.

 Høj kvalitet i service, før, selve servicen, og efter 
servicen……



Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!
 ”Hverdagen fylder mest i menneskers liv ” Karl Ove 

Knausgaard i Min Kamp 1- 6.

 Det gode hverdagsliv for børn og forældre

 Dagsinstitution, børnehave, skole

 Sundhed  for børn og voksne 

 I er et meget vigtig element til at sikre en god fremtid 
for børn og familien 

 Godt fra start og tidlig indsats og hjælp har stor 
betydning menneskelig og økonomisk 
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