
”Der sker hele tiden noget. Det gør der bare.” 

- En undersøgelse med fokus på Generation Alpha



Program

Rammesætning: Ny vilkår for børne- og ungdomslivet

Undersøgelsens fund: et indblik i tween-livet anno 2021

- Skærmtid
- Det organiserede fritidsliv

- Trivsel

- Behovet for gode sekundære voksne
- Fritidslivets transferværdi

Afrunding og spørgsmål



De ændrede rammevilkår



5. klasse i 1990’erne – og i 2020erne…..



Murens fald, 11/9 og
Finanskrisen har sat 
aftryk – og det  
kommer Corona nok
også til! 
Men der er en
anden begivenhed, 
der reelt kommer til
at påvirke børne- og
ungdomslivet langt
mere……

Store begivenheder påvirker børne- og
ungdomsgenerationer…



En 
begivenhed

der har 
ændret

verden for  
”altid”….



Tilstedeværelse……



Tiltideværelse



Legemestrene
og 

kulturbærerne 
er forsvundet…



Man vokser op med venner, der er lige så ”dumme”/kloge som en selv!



Børne- og ungdomsliv i “gamle dage” og i dag!

Børne- og ungdomsliv i ”gamle dage” Børne- og ungdomsliv i dag

Analoge flokfællesskaber på tværs af 

alder og køn

Færre analoge fællesskaber og flere 

horisontale og kønsopdelte fællesskaber

Flere selvorganiserede aktiviteter Flere organiserede aktiviteter, herunder 

”legeaftaler”

Ældre børn og unge som ”legemestre” Voksne i organiserede fritidsaktiviteter og unge 

influencers som ”legemestre”

Samvær foregik udenfor/på gaden Samvær foregår gennem skærm eller leg i 

hjemmet



Til overvejelse

Mødes børn og unge på tværs af alder og køn hos jer?



En ny børne- og ungdomsgeneration på vej 
……



En ny generation, der adskiller sig 
ved at vokse op med skærme på 
en helt anden måde end tidligere 
generationer

• Født efter lanceringen af iPhonen

• De første Alphaer går i 3. – 6. 
klasse



• De vokser op med en 
overflod af legetøj og 
forbrugsgoder: tidlig 
kvalitetsbevidsthed og 
mærkevarekendskab. 

• Undersøgelser viser, at børn i 
dag allerede fra toårsalderen 
efterspørger specifikke 
produkter. Halvandet år 
senere kan de genkende 
mere end 200 varemærker!!!

• Fra Entertainment til 
Entertising



Hyper-
individualiseret 
barndom
De er blevet formet i en tid med 
individualisering og tilpasning, 
hvor Netflix ved præcis, hvad de 
vil se som det næste!



Generation Alpha er måske den 
mest socialt isolerede generation 
til dato.

• Travle forældre og bedsteforældre og 
online samvær og sociale medier



Til overvejelse

• Kan I allerede mærke et skift? 
• Oplever I en forskel på børn i dag sammenlignet med fx for 5, 10 eller 

15 år siden? 
• Hvad betyder det for jeres arbejde?



Hvordan ser Generation Alpha ud anno 2021?

• Undersøgelsens fund 
– et indblik i et tween-liv, hvor ”der sker rigtig meget”



1. Nedslag: 
Skærmtid



Stadig mindre selvorganiseret analog tid sammen
med venner

Andel, der er fysisk sammen med deres venner fire-fem hverdage  om ugen – fra 1984 til 2018. 
(Skolebørnsundersøgelsen 2018)



Det er ikke kun i forhold 
til alkohol at DK stikker 
lidt af….!

Sammenlignet med andre europæiske 
børn og unge er danske børn mindre 
sammen med deres venner fysisk.
• Danmark: 15% af de danske 11-årige 

er sammen med deres venner hver 
dag

• Norge: 28% af de norske piger og 
38% af de norske drenge (VIVE 
2018).



MEN samværet er ikke blevet mindre - det er bare 
rykket online…



Det er især drengene, som ikke mødes fysisk

Andel, der er sammen med deres venner udenfor skolen
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Det er ikke på Facebook, de unge hænger ud…
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Andel, der bruger mediet hver dag eller næsten hver dag.



Når man vokset op i en verden kendetegnet 
ved eskalerende acceleration…

Mille: Tiden den går sygt hurtigt derinde [på TikTok].

Sanne: Ja!

Mille: Og det er også sådan meget hurtigt at være derinde. Også bare hvis man lige har 2 min. 
Så kan man nemt lige se ...

Sanne (afbryder): Alt for mange.

Mille: 10 videoer f.eks.

Sanne: Altså alt for mange. Man kan nå så meget.

Mille: Man kan altid bare scrolle videre og videre. Gemme den og sende den. Så videre, videre, 
videre og så like den og sådan noget.



Der ”tripple-
taskes” en del….

På min computer, så har jeg 
Netflix på den ene halvdel og 
Minecraft på den anden 
halvdel. Jeg kan godt lide at se 
Netflix og spille Minecraft 
samtidig. Jeg ved ikke hvorfor, 
men det kan jeg bare godt lide. 
(Pige, 3. klasse)



2. Nedslag: 
Perspektiver på det organiserede fritidsliv



En positiv fortælling for flertallet

• 89% af eleverne i 3.-6. klasse går til en fast 
fritidsaktivitet

• 97% af de fritidsaktive glæder sig altid/ofte til 
at komme afsted til sin fritidsaktivitet



Hvad hitter?
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Kønsopdelte fritidsaktiviteter…

Alle Drenge Piger

Fodbold 23,1 35,2 11,9

Gymnastik 18,7 9,6 27,1

Svømning 16,9 16,3 17,4

Musikundervisning 11,8 9,0 14,5

Ridning 9,9 0,8 18,4

Dans 9,1 0,6 17,2

Spejder/FDF 9,1 9,0 9,2

Badminton 8,8 12,8 5,1

Håndbold 8,1 10,3 6,0

Esport (i en forening) 4,5 6,1 2,8

Kampsport 4,0 6,7 1,6



Hvad er vigtigt, når man går til noget?

Alle Drenge Piger 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl

At have det sjovt 89,5 89,6 89,3 89,7 91,2 87,6 90,4

At være sammen med mine venner 74,3 78,8 70,4 70,4 71,6 73,9 80,8

At blive bedre til min fritidsaktivitet 72,1 73,2 71,1 61,0 67,6 77,5 79,5

At jeg har det godt med 

trænere/ledere/undervisere 68,4 70,3 66,8 65,9 66,7 69,6 70,7

At have det godt sammen med de andre børn 66,3 67,1 65,4 65,5 65,7 69,0 64,0

At opleve at være en del af et fællesskab 64,1 65,6 62,8 55,6 61,3 67,6 69,9

Andelen af de foreningsaktive, der har svaret ”Ja meget”. 



Hvad er ikke særlig vigtigt?

Alle Drenge Piger 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl.

At mine forældre er interesserede i det, 

jeg laver 28,0 29,4 26,7 28,3 24,0 33,7 23,8

At det er tæt på, hvor jeg bor 20,7 24,7 17,2 22,9 14,7 20,3 24,3

At vinde 11,2 16,2 6,7 5,4 8,8 11,8 18,0

Andelen af de foreningsaktive, der har svaret ”Ja meget”. 



Forældrene er ikke altid helt opdateret på hvad 
der er vigtigt…
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Omvalg eller fravalg?

Det, der for den enkelte forening kan opleves 
som frafald og fravalg, er reelt mere udtryk for:

1. Et omvalg, hvor børnene omgør de valg, der 
tidligere er truffet af forældre og med afsæt i et 
ønske om at være sammen med en bestemt 
gruppe af venner og fortælling om sig selv.

2. Fokusere mere intensivt på én eller to andre 
aktiviteter. 

Emma 6. klasse: 
Springgymnastik var 
sjovt, men det var nok 
mest pga. mine venner 
også var der. Men så 
prøvede jeg rytmisk 
gymnastik og syntes 
bare, det var rigtig 
sjovt. Det var mere 
mig. 



De forlader ikke foreningslivet – men skærer 
ned i aktiviteter

3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse

Drenge 1,51 1,48 1,59 1,25

Piger 1,70 1,50 1,39 1,20

Total 1,63 1,50 1,49 1,23

Deltagelse i antal forskellige faste fritidsaktiviteter 

3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse

Drenge 89 92 86 89

Piger 96* 87 85 91

Total 93 90 85 90

Går til noget 



3. Nedslag: 
Trivsel i en transformativ periode



Men nogle ting har alligevel ændret sig…

Det har altid været svært at være 11 år…



Jeg voksede 
op med dem 

her……



I 2021 vokser
man   op med 
dem her…



Fra Batman til 
”BuffMan”…..



Times are changing!



Den gode nyhed:

Det store flertal trives og 
er hverken 
kropsutilfredse, stressede 
eller ensomme



MEN især pigerne har det svært…

Fokus på trivsel er nødvendigt allerede i 3. – 6. klasse!
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Og livet bliver ikke lettere af at blive ældre…
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Synes du, at du vejer…? 
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Et urealistisk billede af sin egen krop: 
28,6% af pigerne i 5. klasse angiver, at de synes, at de vejer for meget. 
MEN kun reelt vejer kun 9% i 5. klasse for meget. 



Alle forventer noget – spørgsmålet er bare hvad?

Victoria: Det er også bare sådan, at alle forventer 
jo noget af én. Altså alle forventer noget. Det er 
bare sådan. Det er ikke altid, at man lige kan ... 

Hvad tænker du, at folk sådan forventer af dig?

Victoria: Det ved jeg ikke. 
Er det dine forældre, du tænker, der forventer 
noget?

Victoria: Jeg tænker, at det er dem alle sammen. 
Alle forventer jo noget af én. Det er bare lige, hvad 
det er. 



Ensomhed…..
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Udfordret på de relationelle kompetencer?

• Meget fysisk alene-tid
• Horisontale vennegrupper – hvem 

afkoder man kompetencerne hos?

Det kalder på proaktive sekundære 
voksne!



Hjælp til at mase 
sig ind i 
fællesskabet…..



4. Nedslag: 
Er der en voksen tilstede? – Behovet for gode sekundære voksne!



De vokser op med 
en generation af
forældre, der ikke
kan reproducere
deres egen
opdragelse! 



Er forældre ofte nysgerrige? Ikke hvis du spørger 
børnene…

Snakker du med dine forældre om, hvad du laver på nettet? og Snakker du med dit barn om, hvad han eller 
hun laver på nettet?
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De er vant til at google - og vil helst ikke gøre deres 
forældre bekymrede…..



Spørg!
Systematisk nysgerrighed

rummer et stort potentiale!

Og det er sjældent børnene, 
som starter samtalen…

Center for Ungdomstudier (CUR)



En ”beskrivende” 
kultur hvor man 
”liker” en del!



Hvem er det?



Ryan Kaji, 9 år
Verdens bedst betalte Youtuber. 
I 2020 tjente han næsten 30 mio. 
dollars på sin kanal



Og så den 
rigtig
nemme…..



Billie Eilish, 19 år
Debutsingle er streamet
mere end 650 millioner
gange og hun følges af
millioner



5. Nedslag: 
De lærer måske mere end bibelhistorier og salmesang?
- Det organiserede fritidslivs potentialer



Fritidslivet som 
træningsarena 
for centrale 
færdigheder

21st Century Skills:
Det at kunne være 
udenfor sin 
comfortzone…..

Eksperimentere – og 
turde fejle…

Evnen og viljen til 
samarbejde

Kreativitet
Kritisk sans – ikke bare 
”Hvad?” men også 
”Hvorfor?”



Forældre er opmærksomme på 
transferværdien!

”Til håndbold lærer hun, at man er ikke bedre end det svageste led. Du kan ikke bare 

drøne derudad. Du skal have alle med, og alle skal synes, at det er hyggeligt, rart og 

sjovt at være der, for ellers falder folk fra.” (Mor til pige i 4. klasse)

Jeg synes, det er værdifuldt, at han møder nogle andre typer af mennesker. (Mor til 

dreng i 4. klasse)

Man lærer at tackle nederlag. (Far til dreng i 5. klasse)



MEN transferværdi opstår ikke 
nødvendigvis af at tegne og spise 
kage…
De voksne må på banen!

Det er de voksne, som sætter rammen: 
for aktiviteten, samværet, samtalen og 
udbyttet!



”Der sker hele tiden noget. Det gør der bare.”
• Hvad kendetegner de børn og unge vi har talt med? 

- At der er fuld fart på!

- I verden omkring dem: nye trends, teknologi og globalisering mm.

- I deres egen og deres venners udvikling: pubertet, ansvar og forventninger

- I deres hverdag: 10 TikTok-videoer på 2 min.



Projektet er det samme…

Identitetsprojekt i overgangen 
fra barndom til ungdom

Men rammerne er 
anderledes… - fra Villavej til 
TikTok



Og når der er fuld fart på, 
kan det være rart at have 
nogen at støtte sig til…
Der er brug for systematisk nysgerrig voksne!



Udfordringer…….



• vær proaktiv nysgerrig – også på ting, vi ikke ved noget 
om …så mere af det vigtige og mindre af det trygge….

• Ha´mod til at veksle mellem nysgerrighed og det 
normative, fordi der måske er brug for ”frikvarter”, hvor der 
ikke er så meget til forhandling

• -Husk  at opmuntre, når tingene er svære – f.eks. ved at 
understrege, at 8 ud af 10 overlever at gå i 3.-6. klasse

Et par udfordringer



Tak for i dag…
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