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Fremtiden kommer af sig selv, 
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Forventningernes 

samfund

▪ Vi  forventer, at det bliver bedre – helst med 

omkring 2,6% om året

▪ Alle især unge har store forventninger til 

uddannelse, liv og fremtiden 

▪ Store forventninger til rammer, indhold og 

undervisere på Viborg Gymnasie og HF 

▪ En del skuffede – de mange krav og de mange 

valg – er det nu det rigtige jeg gør eller ikke gør 
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Be Good 

Bæredygtighed 

▪ Gøre noget godt og redde  verden, 

dyr, regnskov og folk

▪ Omtanke,  ærlighed, ressourcer 

og transparens 

▪ Viborg Gymnasie, HF og EUX og 

▪ det samfundsmæssige ansvar

▪ Uddannelse som garant for 

materialer, miljø, især  de unge

▪ Hvad vil vi stå for udover de 

mange regler og lovkrav her på 

uddannelsesinstitutionen? 



Det lokale, nærvær 

og fællesskab 

▪ De mange krav på den offentlige arena-

globalisering, konkurrence og digitalisering

▪ Uanset alder større behov for at høre til;

▪ Det lokale og det fysiske – der hvor vi hører til og 

kommer fra – stærkere udenfor de store byer

▪ De uformelle relationer og til familien, venner og 

lokale butikker, foreninger og uddannelsessteder 

▪ Efterspørgsel efter den ”ægte vare”  i form af 

nærvær, fællesskab, dialog, forståelse og reelt 

engagement





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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Demografi Viborg
Absolutte tal 2019-2029

Danmarks Statistik 2019

2019 2029 Ændring

0-9 10.922 11.368 446 

10-19 12.921 11.623 -1.298 

20-29 10.469 10.333 -136 

30-39 10.801 12.395 1.594 

40-49 12.938 11.194 -1.744 

50-59 13.616 12.851 -765 

60-69 11.752 12.976 1.224 

70-79 9.103 10.300 1.197 

80-89 3.811 6.096 2.285 

90 + 780 1.039 259 

I alt 97.113 100.175 3.062 



New Millenium
født 2002 til 2012 

▪ Født ind i terrorens årti  og de glade 00’ere med 

dansen om guldkalven fra 2003 til 2008 

▪ Generationens størrelse ca. 723.000

▪ Finanskrisen og de hårde tider på 

arbejdsmarked og boligmarkedet

▪ Lovgivning om den individuelle tilgang og 

planer, feedback 2003 i folkeskolen.

▪ Teknologi –Smart Phone Apple 2007 – android 

system 2008 til bl.a. HTC, Samsung, Motorola



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” og ikke have noget 

Bindeleddet  for venskabet er ofte en ”fælles historie”, 

▪ Venner og venskab bliver hermed en aktiv proces i 

deres socialiseringsproces og identitetsdannelse

▪ uddannelse, arbejdsplads, fritid mv.

▪ Frivillige fællesskaber  og rammer – de vil helst hjælpes 

og forstås af peers dvs. andre unge

▪ Gode tilbud tiltrækker og relationer fastholder…

▪ Det gode fritidsliv – Venner, Tid og fritid dvs. følelsen af 

frihed til at gøre –hvad man har lyst til!( Børneråd –

2019)



Pres og tid 

▪ Individuelle tilgang – performance og 

styring/måling i daginstitution og skole 

▪ Børneråd – 21 % af alle børn i 8. klasse føler sig 

meget pressede i hverdagen

▪ 61 % mener, at presset kommer fra folkeskolen 

▪ Vive 2020 – Børn trivsel daler, ikke mærkbare 

resultater på faglig resultater og social 

mobilitet i folkeskolen ( perioden 2014 til 2018) 



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 

som pt. klima

▪ 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/


Digitale superbrugere 

eller forbrugere 

▪ I 2. til 6. klasse bruger 50% Youtube eller Vlogs 

på daglig basis

▪ 39 % har kontakt med venner hver dag

▪ 7 ud af 10 børn har en mobil som 10 årig

▪ Hver 3. barn mellem 6 og 9 år er på nettet uden 

en voksen

▪ De lærer engelsk via spil, kommunikation og 

underholdning 



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 ..



Mega –Tech 

Disruptive technology



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 og opgave 

▪ Fra MOOCS til personlig tilpasset 

læringssystemer for  de studerende  - Area9

▪ Nye platforme, som interagerer med elev og 

tilpasser opgaver til den form for indlæring, 

den enkelte bedst tager imod

▪ Udviklingsarbejde brugere, forskere og it-folk



Interface med

elever og brugere 

▪ 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 Viborg 

Gymnasium og HF 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


Underviser



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

FAST ARBEJDE HVER GANG I DE MANGE RELATIONER 



Autoritet ?

▪ Daglig kamp, som skal forhandles og vindes 

▪ For at finde relation og faglig/personlig 

opmærksomhed

▪ Mobilisere elevers og den unges selvdisciplin 

og motivation

▪ Det stiller store krav til såvel forældre som 

undervisers relations kompetencer 

▪ (Kilde - Naomi Katzelson)



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!



Underviser/den voksne  

▪ Ildsjæl på faglighed og samarbejde til gavn for 

de unges læring og liv 

▪ 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 skole, forældre og ung og 

andet godt.  





Generationer i Danmark

• Ny bog af Marianne 

Levinsen: 7 Generationer

• Print og e-bog format

• Bygger på indgående 

dybdeinterview med mere 

end 600 danskere

• Værdier, forbrug og 

levevis nu og i fremtiden

• Print 150 kr., e-bog 149 kr.



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 


