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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
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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



De unge i 20erne bor 

typisk  til leje
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Smugkig – ny 

undersøgelse på vej
(20-25 årige)

 90% vil betale under 8.000 kr., 60&% under 6.000

 Lavt byggeri  og i et og to plan foretrækkes (ca. 60%)

 Nærhed til arbejde, nærhed til off. transport og indkøb 

samt til sport og fittnes har højeste vigtighed (70-80% 

meget vigtigt og vigtigt)

 Stisystemer, cykelstier, parker og grønne områder 

kommer derefter sammen med skov/strand (ca 50%)

 Fællesskab og vicevært (30-33%)

 Nærhed til cafeer, natteliv, barer, kultur og bio (20-25%)

 Kun 20% bor i kollegie og kun 5% foretrækker kollegie



De unges boliger:

 Farvel til kollegieværelset – for småt 

 Centralitet afgørende midt i hjertet af en stor by

 Størrelsen er ikke afgørende, hvis det ligger i 

centrum

 Ellers er vi på vej mod 2 værelses bolig til unge 

enlige og 3-4 værelser for unge par

 Ungdomsboliger i periferien af større byer og i 

små samfund skal omdannes

 Forældrekøb har en renaissance …..



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



Gen. Z:  Venner = at lykkes 

Venner er det vigtigste

 Uden venner så vil man føle sig ensom og ikke have 

noget at lave”

 Bindeleddet  for venskabet er ofte en ”fælles historie”,  

dele oplevelser, og dermed fortiden og fremtiden 

Venner og venskab bliver hermed en aktiv proces i 

informanternes socialiseringsproces og 

identitetsdannelse, 

 De spejler sig i hinandens øjne. 

 Dette betyder at venner og venskaber konstant skal 

bekræftes og vedligeholdelse. 



Karakteristika  for  Z og New

Millenium (født 1990 – 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!



Venner og fællesskabet – det 

vigtige i livet.

 Hver Digital Native = stor personligt netværk

 4-8  intime venner(mindst 1 gang om måneden)

 30- 50 venner/bekendte fra skole, sport m.v.

 Tidl. 100-200 MSN venner, nu op til og mere end 400 

venner på Facebook

 De mindre børn er i gang med at opbygge 

 Netværket og for de ældre er det meget vigtigt 

del af det gode liv som ung

 Frivillige fællesskaber og interesser!



Grundforudsætninger for 

fremtidens ungdombolig

 Vi er blevet rigere, så de unges ønsker er blevet 

større og mere komplekse

 Langt de fleste unge ønsker en lejebolig

 Centrum af byen er meget attraktivt

 Socialiseringen er meget forskellig fra tidligere 

tiders – institutionsbørn

 Det sociale netværk er i dag og i fremtiden 

meget stort – digital duelighed en forudsætning
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Den næste generation

født 2012-2021
(multilocals)

 Far og mor leger og er ikke så strømlinede som tidligere 

– flere vælger ikke at få børn eller at leve ”alternativt”

 En del vil blive børn med udfordringer som 68 

generationens børn

 De er få og bliver med tiden en mangelvare

 Institutionsvante og forældrene ditto

 Det digitale er en selvfølge

 Vokser op i en tid med fokus på optimisme, nye 

tendenserm farvel til retro og mormormad, high tech og 

nye materialer, men har forældre fra retrobølgen


