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Opvækst i 
Herning

▪ Børnegården Parkvej –
Olgasminde

▪ Nørregades Skole

▪ Ungdomsskolen på 
Dalgasgade

▪ Herning Gymnasium

▪ Søn af en enlig mor –
pædagog

▪ Boede forskellige steder i 
Byen – senest Møllegade
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Privat forbruget i DK 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

(1844=indeks 100)



Hvad lever vi af i dag?
(netto)

▪ Eksport industrivarer 68 mia. (medico 39 mia., maskiner 19 mia., 
møbler 5 mia., instrumenter 5 mia.) 

▪ Eksport landbrug (70 mia.)

▪ Søtransport (52-60 mia.)

▪ Varetilknyttede tjenester (17-18 mia.)

▪ Varetilknyttede tjenester, merchanting (16-19 mia.)

▪ Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)

▪ Lufttransport person og godstransport land (10 mia.) 

▪ Royalties og licenser (3-4 mia. kr.)

▪ En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)

▪ …resten giver underskud
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Institutionaliseringen
af børn



Gen. Z:  Venner = at lykkes 
Venner er det vigtigste

(dybdeinterview med 14-16 årige)

▪ Uden venner så vil man føle sig ensom og ikke have noget at 
lave”

▪ De spejler sig i hinandens øjne. 

▪ Dette betyder at venner og venskaber konstant skal bekræftes 
og vedligeholdelse. 

▪ Bindeleddet  for venskabet er ofte en ”fælles historie”,  dele 
oplevelser, og dermed fortiden og fremtiden Venner og venskab 
bliver hermed en aktiv proces i deres socialiseringsproces og 
identitetsdannelse

▪ Klassen, fritidsklubben, aktiviteter i fritiden: Sport, spejder, 
foreninger mv. 



Livets nye faser
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Fakta om familien

▪ Ikke færre familier - singlerne og især regnbuefamilierne 
overvurderet i antal

▪ Danske familier er mere sammen med deres børn end for 15-25 år 
siden

▪ 72% bor sammen med far og mor (ca. 80% i Herning)

▪ 65% af danske børn vokser op med begge deres biologiske 
forældre (ca. 70 % i Herning)

▪ 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



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 håndteret bedre end 
det psykiske

▪ Vi skal helst være meget normale – og det normale har ikke 
vide grænser længere

▪ Anderledes børn ses som en afvigelse – men er heldigvis 
under ændring

▪ Det sære, det underlige og det afvigende ser ud til at være på 
vej ind igen – men langsomt



Kan I huske 80erne
(og 60erne & 70erne)

▪ Det var normalt at være afvigende

▪ Det afvigende var at være helt ”normal”

▪ Subkulturer med egne normer, fri moral, opgør med 
konventioner og gamle normer

▪ På mange måder en tid, hvor alt blev sat frit

▪ Dengang var dyden ikke smal og havde mange former

▪ Det sluttede med AIDS og en række nye normer –
blandt andet dem vi slås med i dag



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 og skoler – samt alle andre steder, de kommer 



Alle har 
brug for en ven!

▪ Alfons Åberg og den usynlige ven

▪ Give børnene mulighed for at danne venskaber – og skab 
mulighed for at de kan trives

▪ Undgå tvangs-venskaber – man kan ikke tvinges til at kunne lide 
bestemte andre børn eller unge

▪ Vi skal lade børnene være gode til det, de er gode til – at finde 
hinanden

▪ Omdanne klasser ofte – lade grupper være mindre faste

▪ Vi kan godt gøre op med forældrenes trang til at styre det 
sociale – det er børnene I skal tage hensyn til

▪ En voksen kan også være en ven



Det relationelle i 
daginstitutioner og skoler

▪ Det relationelle læringsrum – se børn & unge i 
sammenhæng med de andre i gruppen

▪ LP-modellen (læringsmiljø og pædagogisk analyse)
▪ At lære af erfaring samt udvikle og forbedre gode læringsmiljøer 

(relationelle skolebillede)

▪ Selvlæring mellem eleverne
▪ På eget klassetrin, mellem årgangene – ældre elever optræder som 

lærere

▪ Handling i det sociale rum, der hedder daginstitution 
eller skole

▪ Større omskiftelighed i grupperne



Hvad er livsduelighed?

▪ Evnen til at klare sig i livet

▪ De personlige, sociale og faglige egenskaber og kompetencer, 
der i samspil bidrager til en persons evne til konstruktivt at 
håndtere udfordringer, fungere alene såvel som i fælleskaber og 
udvikle sig i mødet med omverdenen (Mette Deding m.fl SFI 
2016 – forståes som en teoretisk ramme)

▪ At kunne alt det eller udvikle alt det, der er nødvendigt for at 
fået godt liv – men hvad er et godt liv

▪ Undgå at falde igennem – de dårlige livsspor

▪ Dybt afhængig af opvækst og familiebaggrund



Fremtidens læring: 
Udgangspunkt i børn og unge

▪ Lærernes relationskompetence er en almen menneskelig 
kompetence 

▪ Den er både individuel og situationsbestemt (Lærerens 
relationskompetence; Klinge, Louise; 2016)

▪ Vi må se på betingelserne for at lede læringen i folkeskolen

▪ Elevernes læring er dybt afhængige af læreren og 
relationerne i klassen – se på klassen som fænomen og se 
på omdannelse af klasser løbende

▪ Det enkelte lærer betinger 25% af læringen
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Den nye lærer- og 
pædagogrolle



Instagram,  Snapchat, 
blogs

…og alt det andet


