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Forventningernes 

samfund

▪ Vi  forventer, at det bliver bedre – helst med 

omkring 2,6% om året

▪ Især de unge har store forventninger til 

uddannelse, liv og fremtiden 

▪ Undervisningens rammer, indhold og service 

(digitale) og undervisere på universiteter 

▪ Samtidig er mange nervøse på forhånd

▪ Forventer færre finanser end forældregenerationer

▪ Arbejdsløshed efter studiet

▪ I Skandinavien er de mest tilfredse de ældre 50+
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Klima og økonomisk 

usikkerhed!



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 



Kilde: Universiteternes Statistiske Beredskab, tabel F; Studieaktivitet, sektorniveau 2007-2018
Anmærkning: Andre danske bachelorer består både af andre universitetsbachelorer og andre professionsbachelorer. Bagvedliggende tal findes i appendiks.

De optagne på de danske universiteters 
kandidatuddannelser kommer fra 
forskellige baggrunde. Der er forskel på, 
hvorfra de 8 danske universiteter 
rekrutterer til deres kandidatuddannelser. 
ITU uddanner f.eks. primært kandidater, 
så derfor optages flere med en bachelor fra 
et andet universitet. FIGUR 1.9  REKRUTTERING TIL UNIVERSITETERNES KANDIDATUDDANNELSER 
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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, 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. verdensborgeren.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -
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▪ Født ind i  de glade 1990 efter afslutning af den Kolde 

Krig  i alt ca. 900.000 

▪ En ny verden med mere håb og optimisme og DK mere 

vendt mod verden økonomisk, politiske og militært 

▪ De blev en stor generation i et årti præget af 

børnefamilier og deres ønsker og behov 

▪ De blev de første børn, som for alvor fik en stemme i 

familiedemokratiet

▪ Skoler og dags institutioner begyndte at arbejde med 

mere individuelle tilgange og læreplaner  (2003 og 2004)

▪ Senere finanskrise - fornuft , konkurrence og indsatsen. 



Karakteristika  

▪ Frederik er  vant til at være i centrum og den 

individuelle tilgang fra hjem og professionelle

▪ Løbende feedback på styrker og svagheder 

▪ Freja er god til indgå i mange forskellige 

situationer og skifte roller og værdier afhængig 

af, hvem hun er sammen med 

▪ Emma er selvstændig og selvsikker  på noget 

▪ Julie gider ikke flere regler og politikker, når 

hun selv kan bestemme. 



Venner = at lykkes 

Fællesskaber

▪ ”Uden venner føler man sig ensom”

▪ Venner og venskab bliver hermed en aktiv proces i 

deres socialiseringsproces og identitetsdannelse

▪ Efterskolen, arbejdsplads, fritid mv.

▪ Frivillige fællesskaber  og rammer – de vil helst hjælpes 

og forstås af peers dvs. andre unge

▪ Arbejdsplads og institution hjælper til med netværk og 

nye venner for de unge! Peer to Peer 

▪ Gode tilbud tiltrækker – relationer fastholder også på 

universitetet



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

▪ Følelsen af et stort pres – trivsel og sundhed! 

▪ De vil gerne være stolte af liv og arbejde og 

kunne fortælle de andre, hvor godt det går 



Krop og udseende

▪ Det fylder utroligt meget, at man som unge 

gerne vil se godt ud og være attraktiv!

▪ Den lækre krop er en krop i balance og god 

udstråling

▪ Lækker krop  er veltrænet  - muskler 

▪ Mange fortæller, hvordan de går meget op i at 

have den rigtige påklædning   f.eks. Stil og 

mærker på.

▪ Fitness – træning  og vedligeholdelse



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

▪ Gaming og next level – Belønning hele tiden ….

▪ Som Z’erne føler de mere til fælles andre unge i verden 

▪ Information om uddannelse og muligheder  - hurtig 

interaktiv 24/7 nogen, som tager en i hånden og hjælper 

▪ ”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/


Sociale medier –

venner   

Styrkelse af dataetik og it-sikkerhed UVM maj 2018 





De mange valg

fra 15 - 30 år!

▪ Individualisering og pres på den enkelte både i 2006, 

2010 og 2017 (personlige dybdeinterviews Fremforsk)

▪ Jeg  er selv ansvarlig for at træffe de rigtige valg i liv, 

uddannelse og karriere!  CUR og CFU.

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

▪ Jeg skaber min egen succes og det modsatte  

▪ Mange overvejelser og usikkerhed 

▪ Store performancekrav til fremtidens gode liv 

▪ Brug for voksen/lederstøtte og andre unge –

fællesskaber til at bekræfte dem i, at der er mange veje 

til Rom ..



Valg af studie

1. Min faglige interesse for uddannelsen

2. Ønsket om at blive en mere dannet og vidende 

person

3. Gode beskæftigelsesmuligheder

4. Geografi på uddannelsen

5. Godt socialt miljø 

Eva 2019.

▪





00erne og status i dag 

▪ Universitetsloven i 2003 plus fusioner i 2006 til 

2008 – enstrenget ledelseshierarki 

▪ Nye styreform med vægt på samspil med 

omverdenen 

▪ Institutionel selveje  og tæt retslig regulering af 

uddannelser 

▪ Danske Universiteter har siden haft flere 

studerende, færre frafald og høj produktivitet og 

kvalitet i forskningsartikler 



Universiteters

vilkår  

▪ Fra national og individuel konkurrence mod  

konkurrence på mange niveauer 

▪ Institutioner og universitetsledelser jagter 

status og kvalitet indenfor fag og 

forskningsområder  i verden 

▪ Universiteter uddanner verdensborgere, derfor 

den globale klinge ikke den nationale 

▪ Universitets ledere meget optaget af de mange 

globale rankings systemer og deres placering 

på listen (tiltrækning forskere og studerende)



Forskere og faglighed 

▪ Nutidens og fremtidens forskere er næsten lige 

så optaget af institut/fakultet som universitets 

prestige og status. 

▪ Konkurrence om kvaliteten – ikke kun 

forskning, citationer mv. men også funding og 

den rette prestigiøse funding f.eks. ECP. 

(European Research funding frem for national 

funding)

▪ Forskere - høj løn ikke det afgørende men 

adgang til store midler til de store projekter 



Mega –Tech 

Disruptive technology



Industriproduktion 4.0

▪ 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, HR mv. 

▪ Vi kommer alle til at kritisk analysere vores  

opgaver og  arbejdsgange

▪ Hvordan kan it-systemer frigøre så meget tid 

som muligt til forskning og faglighed?  



Universitet og 

Service 

▪ Uber, AirBnb og GoMore  - gode til 

kundeservice og kundebetjening 24/7 what ever 

– when ever

▪ Tænke som Tech-branche-hvordan forkorte vej 

til service, information og menneske 

▪ Hvordan nemmere få viden om fag, personlig 

kontakt, uddannelser, undervisningens kvalitet 

mv

▪ Ikke mindst under uddannelse 

▪ Før, under og måske efter studiet



Eksempel

▪ Undervisningsassistenten Jill Watson – fra at servicere 

200 studerende om ugen til at servicere 20.000 

studerende

▪ En undervisningsassistent, som blev udviklet til at 

kunne besvare de mest almindelige spørgsmål om 

pensum, tidsfrister mv. 

▪ Hvordan kan universiteter udvikle systemer, som 

markant forbedrer service?

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

https://www.youtube.com/watch?v=WbCguICyfTA
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP9L7YqbLQAhUCEywKHd21DtQQjRwIBw&url=http://www.techtimes.com/articles/37320/20150304/can-robots-help-teach-children-how-to-write.htm&psig=AFQjCNG6A4Krlw4uTnidEFcb7pwax0xHdg&ust=1479559201947447




Menneskets adfærd 

det usikre

også i fremtiden 

▪ Evidens er vejen frem, men mennesket står i 

vejen. (magt, rutiner og best practice)

▪ Erfaring er ikke nødvendigvis et plusord blot  1 

års erfaring gentaget 20 gange.

▪ Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf, Dyrby, 

Weinstein, Jean-Claude Arneaud, Benjamin 

Griveaux, Alyssa Milano ………
▪ Læs mere; Power - Why some people have it- and others dont! Jeffrey 

Pfeffer 2010. 



Generationer i Danmark

▪ Ny bog af Marianne 

Levinsen: 7 Generationer

▪ Print og e-bog format

▪ Gratis på e-reolen 

▪ Bygger på indgående 

dybdeinterview med mere 

end 600 danskere

▪ Værdier, forbrug og 

levevis nu og i fremtiden

▪ Print 150 kr.,  e-bog 149 

kr.



https://www.fremforsk.dk/files/Bo

eger/7-generationer-intro.pdf


