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Fremtidens 
forventninger!

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

▪ Det gælder også velfærdsstatens leverancer, 
uddannelse, private gymnasier og familieliv  

▪ 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!



Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2017

2018, pers 2028, pers. Ændring

0-9 626.194 701.156 74.962

10-19 683.704 644.168 -39.536

20-29 777.628 755.990 -21.638

30-39 677.131 795.246 118.115

40-49 769.527 672.937 -96.590

50-59 792.386 752.501 -39.885

60-69 665.064 745.307 80.243

70-79 535.894 574.103 38.209

80-89 212.212 349.413 137.201

90 + 43.784 56.402 12.618

I alt 5.783.524 6.047.223 263.699



Megatrend
A New World Order  



The west is no 
longer the best 

▪ Efter afslutning af koldkrigen  i 1989  havde vi stadig 
opskriften på de rette politiske og økonomiske 
styreformer 

▪ Demokrati og reguleret kapitalisme

▪ Krige og mislykkede demokratiseringer i  Irak og 
Afghanistan 

▪ Finanskrise – kapitalismens nedsmeltning

▪ Derfor  har  USA og EU  været usikre  med hensyn til 
Syrien, Irak, Rusland og Nordkorea 



Usikker verden 
for vesten frem 

mod 2030  
▪ En ny mangfoldig verden  ser sit lys med forskellige 

interesser, kulturer, religioner, sprog og økonomiske 
magtcentre. 

▪ I 2030 bor mere end 60 % af verdens middelklasse på 
5 mia. i Sydøstasien 

▪ Ressourcerne især de digitale data, energi, 
infrastruktur og magten

▪ En uforudsigelig verden – Vi skal være klar på at blive 
klogere … 



The New Normal 
frem mod  2030

▪ Danmark og Europa har ikke særstatus – fortjene det 
hver gang 

▪ Mangfoldighed i tilgange til salg, service og produkter 
afhængig af land, kultur og subkultur

▪ Afgørende kompetence nu og i fremtiden - faglighed 
og evne  til at forstå land, kultur, behov og ønsker og 
omsætte til målrettede produkter og services 

▪ Den forståelse kan grundlægges i ungdommen





Globalisering 

▪ Globalisering i form af uddannelse, arbejde og turisme 
mere kulturel udveksling end i dag 

▪ Fremtidens unge og børnefamilier er digitale indfødte 
verdensborgere. 

▪ Kulturforståelse, kultur og fritid skabes  og forbrug af 
kultur og fritid sker mange steder i verden.

▪ Globalisering af markedet for uddannelse – de bedste 
uddannelser og sammensætninger som student (de 
privilegerede og ambitiøse)



Den globale og digitale  verden  2030.  

▪ Alle under 50 år er digitale indfødte og 
verdensorienteret 

▪ Øget mængde af data og informationer om 
uddannelse, kultur, samfund, virksomheder 

▪ Uanede muligheden for fælles kulturelle interesser 
og fællesskaber mellem mennesker i verden. 

▪ Masser af digital forbrug udover lyd, film, musik,  e-
books, mv.  -

▪ Vil vi som mennesker klare alt digitalt –uddannelse, 
kommunikation, kultur?



Lokal, nærvær 
og samvær 

▪ Den store verden og digitalisering – fremmedgørelse –
øget behov og fokus på;  

▪ Det lokale – der hvor vi hører til og kommer fra.

▪ Nærvær og samvær i forhold til familien, venner og fra 
medstuderende og undervisere 

▪ Efterspørgsel efter den ”ægte vare”

▪ Vi  opleve, mærke, være sammen og fordybe os nu og 
her 

▪ Være del af en unik oplevelse =   livskvalitet. 



Mega –Tech 
Disruptive technology



Det 3. led af den digitale 
revolution 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer drift, kommunikation, salg 
og brugerrelation 

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker 
systemer, produkter og services 

▪ Automatisering og optimering af alle sektor og brancher 

▪ Vi overvurderer på kort og undervurderer på langt sigt 

▪ Vi lever i  en mega - bølge af nye teknologier, som smelter 
sammen og bruges på kryds og tværs af brancher og sektorer –
så vær åben og nysgerrig

▪ Vi skal lære at tænke ekspontielt og i stor skala i en hel anden 
grad end tidligere …



Industriproduktion 4.0 og 
Kunstig intelligens

▪ Øget automatisering og robotter med intelligente 
systemer på vej ind alle steder

▪ Formål- at effektivisere og øge produktivitet

▪ Intelligente materialer og styringssystemer i  
undervisning, administration og selve fagene

▪ Vi kommer alle til at kritisk analysere vores  opgaver 
og  arbejdsgange 

▪ Hvad kan robot eller system bedre lave det end os?



Demokratisering  af 
viden

▪ Valideret og kontrolleret forskningsdata koblet til 
konkret tilfælde Dr. Watson 

▪ Reel demokratisering af viden - Give ansatte og 
brugere indenfor fag og område  – hvor de ikke har 
viden adgang til den og koble til en konkret situation.

▪ Afhængig af et samarbejde mellem  forskere og it-folk

▪ Fra MOOCS til personlig tilpasset læringssystemer for  
de studerende  - Area9



Interface med unge og 
forældre  

▪ Tech branchen vil søge at sætte sig på alt

▪ De er rigtig gode til kundeservice og kundebetjening 
24/7 what ever – when ever

▪ Forkorte vej til information og service på det private 
gymnasie

▪ Hurtig og intuitiv viden om fag, uddannelse og mulige 
kombinationer 

▪ Indblik i den merværdi – det private giver?

▪ Dr.Watson Jill https://www.youtube.com/watch?v=WbCguICyfTA

https://www.youtube.com/watch?v=WbCguICyfTA




Arbejdsmarkeder i fremtiden

▪De ufaglærte taber:
▪1995 – hvert 4. job 

▪2017- hvert  8 job.

▪ Stor mangel på de 
faglærte og folk med  
digitale kompetencer på 
alle niveauer

▪Vækst;
▪Sundhed 

▪Service 

▪Food 

▪Energi –miljø 

▪½ mia. kr.

Særlige

evner

Uddannelses-længde
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Det meget fleksible 
arbejdsmarked

▪ Halvdelen af alle jobs fra 2006 er væk

▪ Der er blevet skabt en ny halvdel jobs siden 2006 Det 
skete også i tiåret før

▪ Det er væsentligt at udvikle sig hele tiden

▪ Nye kvalifikationer og nye jobmuligheder

▪ Uddannelsens kvalitet ikke længde afgørende for 
økonomisk vækst!

▪ Følger de private gymnasier med eller er det meget same 
procedure as last year?



Det åbne globale Tech 
arbejdsmarked

▪ Amazone intelligent Turc, - Worksome (DK)

▪ Digital platform  - hvor arbejdskraft og specialiseret 
arbejdskraft  til salg world wide

▪ Tilgængelighed 24/7

▪ Transparens  med hensyn til pris, kvalitet og erfaring-
rating 

▪ Afgørende – salg af standard eller ekspertviden

▪ Freelancer grupper – de eftertragtede – de som er 
nødt til det.  20 % i 2025 



De løbske mennesker 
og generationer på 
arbejdsmarkedet 

Generation 68 

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation ”Jensen”

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jensen” , 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

Gen. New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -
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3. led af den digitale 
revolution 

▪ Chips og digital kraft er til stede overalt 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer produktion, 
kommunikation, salg, indkøb og kunderelationen  

▪ Teknologien bliver moden – det betyder, at den forsvinder som 
noget synligt. Digital = normalt

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker 
systemer og forbindelser er vejen frem

▪ Ny teknologi skal udvikles i virksomhed, marked, og situation, 
ellers giver det ikke mening ……..

▪ Teknologi, robotter, automatisering, software – Årsagen til at 
produktion kommer tilbage i DK og USA. JYSK 

Familier, unge og forældre



Fakta om familien

▪ Ikke færre familier - singlerne og især regnbuefamilier  

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

▪ 57 % af danske børn vokser op med begge deres biologisk 
forældre (50% i Kbh)

▪ 19 % bor med enlig forsørger (3 % med enlig far) 

▪ 7 % bor med forældre og ny partner 

▪ Familien - positivt personligt valg og de nære relationer har 
større betydning pga. globalisering og digitalisering ( Fremforsk 
2017)

▪ Børn og unge i kernefamilier oplever størst trivsel og selvværd -
SFI 2010 og 2014



Karakteristika  
for unge i dag 

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

▪ Emma er  vant til at være i centrum og den 
individuelle tilgang fra hjem og professionelle

▪ Sofie  er god til indgå i mange forskellige situationer 
og skifte roller og værdier afhængig af, hvem hun er 
sammen med 

▪ Mads er selvstændig og selvsikker  på noget 

▪ Mathilde gider ikke flere regler og politikker 



Performance!

▪ Materielt og indflydelse på liv langt større 

▪ Uddannelse,  arbejde, venner og sociale medier i gang 
hele tiden 

▪ Mange er meget opmærksomme på at måle sig og 
sammenligne med de andre unge på mange områder 
fagligt, socialt og fysisk …..Konstant

▪ De vil gerne være stolte af arbejde og uddannelse og 
kunne fortælle de andre, hvor godt det går for dem! 



De digitale indfødte 



Digital Natives

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

▪ Nutiden og  fremtidens unge skræddersyer egne  lukkede 
kredsløb på sociale medier

▪ Kommunikation, anbefaling og rating …..

▪ Gaming og next level – Belønning hele tiden ….

▪ Glad for provinsen Danmark – men  verden venter…

▪ ”Når jeg endelige bevæger ud i det fysiske univers” 

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


De mange valg
fra 15 - 30 år!

▪ Individualisering og pres på den enkelte både i 2006, 2010 og 
2017 Fremforsk

▪ Jeg  er selv ansvarlig for at træffe de rigtige valg i liv, 
uddannelse og karriere! 

▪ Gymnasie –fortsættelse af det de kender. .Pause og helst efter 
noget, som jeg er god til i forvejen.

▪ Finde mit ”kald” – ”jeg drømmer om at ….

▪ Jeg skaber min egen succes og det modsatte  

▪ Store performancekrav til fremtidens gode liv 

▪ Brug for voksen/lederstøtte til at bekræfte dem i, at der er 
mange veje til Rom …….



Betingelser
for læring 
hos elever 

▪ Afgørende - at skabe rammer, som giver den enkelte 
tro på, at man kan udrette noget. 

▪ Ikke selværd/selvtillid – men et positive tankesæt –
skabe rammer!

▪ Grundlaget for at kunne skabe egen viden og 
tilfredshed med det arbejde, som man udfører.

▪ Viden – det vi forstår, husker og bruger – helt 
individuelt lagret ud fra, hvem du er. Reelt er vores 
viden det samme som vores erindringer.



Ikon og ledestjerne – en at se op til og som fortjener 
respekt

FAST ARBEJDE HVER GANG I DE MANGE RELATIONER 



Underviser mv.

▪ Kunne lide de unge og rumme dem i al deres 
besværlige mangfoldighed 

▪ Talent for spotte og forstå de unge og deres 
udfordringer i løbet af skoleåret

▪ Rollemodellen – integrator, og viser, hvordan 
udfordringer og konflikter kan løses på en gode måde 

▪ Brobygger mellem gymnasie, forældre og ung og 
andet godt.  



Fortsat

▪ Som forældre vinde relation og autoritet konstant 

▪ Nødvendigt for at få hul igennem til den unge faglige, 
sociale og personlige udvikling

▪ For meget pres og mangel på tid – så  bliver den unge 
frustreret og rådvild 

▪ Skal jeg gøre det som far/mor eller skolen siger

▪ Giv tid og ro  til at de selv finder frem til løsninger 



Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!
▪ Knausgaard - Hverdagen fylder mest i menneskers liv.

▪ Det er livet på skolen – oplevelser

▪ Konsekvenspædagogikken

▪ Det, at man gør det, som man siger.

▪ Værdier og politikker er ikke noget værd, hvis unge og 
forældre ikke ser det efterlevet i hverdagen




