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PROGRAMBØRN I ULVETIDER 
Samfundet accelererer teknologisk men også i livsstil og opdragelsesformer. Det er 
nu, vi skal til at standse op og finde ud af sammenhængen mellem børnestress og 
børn, der farer fra den ene planlagte aktivitet til den anden.  I dette kritiske foredrag 
vil Niels fortælle om grundlaget for et godt børneliv under pres fra en 
resultatorienteret voksenkultur. Vi er ved at udvikle en tænkning om, at de stærke 
skal overleve ved at nå eksakte resultater så tidligt som muligt. I dag presses børn 
ud af barndommen, og børn skal helst blive voksne i en rasende fart. Hvorfor 
presse bøn fra vid og sans?  

Foredraget er en fortælling om børn i alle aldre og et aktuelt kig ind i modsætningen 
mellem de voksenstyrede målsatte børn og de eksperimenterende børn i 
familierelationer og i pædagogiske fællesskaber. De paradokser vi oplever i disse år 
er, at alle skal løbe hurtigere og hurtigere for mindre og mindre, og det giver ingen 
mening i de professioner, der arbejder med mennesker. ”Tidligt moden er tidligt 
rådden”, og hvis vi ikke giver børnene mulighed for langsomhed og pauser, vil vi 
miste det egentlige i opvæksten nemlig den sunde personlige og alsidige udvikling. 
Der skal være dybde i børns liv og det forcerede ”uliv” vil udtynde dannelsen og 
skabe hule og tomme børnehylstre. Alt for mange børn køres til alt for mange 
programmer og når slet ikke at nyde barndommens glæder og de stille stunder. Vi 
er ved at måle barndommen ihjel!  ”Store træer” vokser langsomt til gengæld sætter 
de en kæmpe krone og giver mange frugter. 
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Foredragets overskrifter: 
• Barndommen er vor livs morgen 
• Jagten på succes 
• Hvorfor presse børn fra vid og sans? 
• De voksnes angst og drejebøger 
• Programmer som kaskader af hyperaktivitet 
• Rødhætte og Klods Hans 
• Barnet og målestokken 
• Se MIG! Hør MIG! 
• Selfies og egocentrismen som vor tids dæmoni 
• Der bor en ung pige eller en ung dreng i os alle 
• De langsomme glæder og hændernes fred 

Dannelse et det der er tilbage, når alt andet er 
glemt 

 


