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Forventningernes 

samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med 

omkring 2,6% i DK hvert år

▪ Jeres brugere og kunder forventer, at service 

og tilbud skal være synligt bedre år for år. 

▪ Rammer, indhold og service

▪ Målgrupper er kommuner, virksomheder og 

privatpersoner om levering af den optimale 

undervisning på rette sted og i den rette 

situation til den rette pris og kvalitet
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Megatrend

Ny verdensorden 



Usikker verden 

for vesten frem 

mod 2030  
▪ En ny mangfoldig verden  ser sit lys med 

forskellige interesser, kulturer, religioner, 

sprog og økonomiske magtcentre 

▪ Ressourcerne især de digitale data, energi, 

fødevare, infrastruktur og magten

▪ En uforudsigelig verden – Vi skal være klar på 

at blive klogere … 

▪ Der opstår konflikter hele tiden, som rammer 

virksomheder, indtjening, medarbejdere og 

kunder 



65 mio. flygtningen heraf 

40 

mio internt fordrevne

Sudan, Afghanistan og 

Syrien 



The New Normal 

frem mod  2030

▪ Danmark og Europa har ikke særstatus –

fortjene det hver gang – skærpet konkurrence

▪ 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, ønsker og sprog 

▪ Udenlandske arbejdskraft er med til at udvikle 

danske virksomheders produkter og services 



Flere jobs er afhængig af 

Danmarks eksport 
825.000 ud af 2,8 mio. 



Arbejdsmarked(er)
i fremtiden

De ufaglærte taber:
▪ 1995 – hvert 4. job 

▪ 2017- hvert  8. job

Digitale job og services  stiger 
konstant og hurtigt 

Flere jobs; 
▪ Sundhed 

▪ Service 

▪ Food 

▪ Energi –miljø 

▪ Jura- Økonomi 

½ mia. kr.

Særlige

evner

Uddannelses-længde



Demografi Danmark
Absolutte tal 2019-2029

Danmarks Statistik 2019

2019 2029 Ændring 

0-9 618.216 684.589 66.373 

10-19 683.669 630.940 -52.729 

20-29 783.879 762.087 -21.792 

30-39 681.161 807.988 126.827 

40-49 762.648 674.735 -87.913 

50-59 797.775 750.506 -47.269 

60-69 662.929 754.396 91.467 

70-79 552.058 571.760 19.702 

80-89 219.003 356.888 137.885 

90 + 44.743 56.895 12.152 

I alt 5.806.081 6.050.784 244.703 





Medarbejdere

▪ Dyb arbejdskraftmangel fremover måske slut 

om 5-6 år, og der er alting alligevel forandret

▪ Rekruttere fra  Norden, Europa og Verden – vi 

ligger lavt på europæiske jobplatforme Eures. 

▪ Virksomheder  er nødt til en mere fleksibel 

tilgang herunder forsøge at skaffe kvalificeret 

udenlandsk arbejdskraft i mange brancher

▪ Sprog og sprogkundskaber afgørende for 

succes og fastholdelse i fremtiden 



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 i stor skala løsninger i en hel 

anden grad end tidligere …



Demokratisering  af 

viden 

▪ Reel demokratisering af viden - give 

undervisere og elever indenfor fag og område  

– hvor de ikke har viden adgang til den og 

koble til en konkret situation

▪ Fra MOOCS til personlig tilpasset 

læringssystemer for  de studerende  - Area9

▪ Nye platforme, som interagerer med kursist og 

tilpasser opgaver til den form for indlæring, 

den enkelte bedst tager imod

▪ Udviklingsarbejde brugere, forskere og it-folk



Interface med kursister 

og virksomheder   

▪ 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 De 

Danske Sprogcentre i hele processen 

▪ Hurtig og intuitiv viden om kurser og mulige 

kombinationer og hjælp

▪ Indblik i den merværdi – det giver at vælge jer?

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

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




Udvikling over tid 



Indvandring i DK fra 1997-

2017 fordelt på 

opholdsgrundlag
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Asyl og familiesammenføringer Arbejde, studie eller praktik Øvrige

Den Danske Værdiundersøgelse (2017)Note: Vægtede tal



De løbske mennesker 
og generationer i samfundet 

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, 
selvoptagne, 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. verdensborgeren.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



De digitale indfødte 



Generation Y 

og Z  Service

▪ Hurtig, nem, lækker og smart design

▪ Hurtig bestilling og hurtig levering af det, som man har 

brug for 

▪ 24/7 – What ever – When ever – medens jeg arbejder, 

tracker i Indien eller lever mit liv 

▪ Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan se og 

røre, følge og finde frem til uden besvær

▪ Gaming - Next level - belønning 

▪ ”Når man endelig bevæger sig ud den fysiske verden!”



Kompetencer og det 

kompetente menneske

▪ Den moderne arbejdskraft skal være 
▪ Fleksibelt, Innovativt, Bæredygtig

▪ Vidende

▪ Social 

▪ Kreativt

▪ Kompetent

▪ Karma!!

▪ 200 % dedikeret ……………………….

▪ Det er sgu svært at være hele tiden!

▪ Man kan gøre som Andreas Doppler, MEEN



Lærerrolle og 

kompetencer



Betingelser

for læring

▪ Afgørende - at skabe rammer, som giver den 

enkelte tro på, at de selv kan gøre noget.  

▪ Ikke selvværd/selvtillid – men et positive 

tankesæt om egen indsats

▪ Grundlaget for at kunne skabe egen viden og 

tilfredshed med det, som man udfører

▪ Viden – det vi forstår, husker og bruger – helt 

individuelt lagret ud fra, hvem du er

▪ Underviserens opgave at medskabe disse 

rammer!



Kompetence 

▪ Underviser i stand til at skabe tillid til flere 

parter ud fra person, faglighed og praksisviden 

▪ For den enkelte med hensyn til at kunne klare 

sig bedre i samfund, arbejdsplads og 

arbejdsmarked 

▪ For virksomhed og kommune – bedre 

sprogkundskaber er vejen til bedre plads på 

arbejdsmarked, mere uddannelse, løn og vilkår

▪ Fastholdelse, hvor sprog er afgørende for at 

blive ved med at arbejde i en virksomhed 



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

FAST ARBEJDE HVER GANG I DE MANGE RELATIONER 



Lærerrollen 

▪ Fagligheden og evnen til at omsætte den i 

praksis i mange forskellige situationer 

▪ Kunne lide og rumme mange typer af 

mennesker uanset besværlige mangfoldighed 

▪ Talent for spotte og forstå behov for hos den 

enkelte som hos virksomhed og kommune

▪ I fremtiden mere proaktiv tilgang til at sælge 

sig selv og produkter 

▪ Alternativt forsvinder jobbet …





Overvejelser 

▪ Kerneydelsen undervisning, pris, kvalitet og 

effekt  

▪ Benchmarking ViVE – det skal der arbejdes med 

forsat

▪ Hvilke andre serviceydelser i forhold til de private 

brugere, de kommunale brugere og virksomheder 

kunne sprogcentrene tilbyde og tjene penge –

abonnement ?

▪ Er der andre markeder og samarbejder f.eks. 

International Communities, organisationer  og andre 

netværk!



Generationer i Danmark

▪Ny bog af Marianne 

Levinsen: 7 Generationer

▪Print og e-bog format

▪Lige udkommet

▪Bygger på indgående 

dybdeinterview med mere 

end 600 danskere

▪Værdier, forbrug og 

levevis nu og i fremtiden

▪Print 250 kr., e-bog 149 kr.





Marianne Levinsen

E: mlev@fremforsk.dk
T: 86 11 47 44
M: 20 67 45 01

www.fremforsk.dk
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DST 2019 

10 % indvandrere og 3 % 

efterkommere 



Hvor kommer de fra?




