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Danskere, tidsånd og 
rødhætte …. 

• Tidsånden efter 2008.
– Fra super materialisme til eftertanke og tilbageholdenhed.
– Fornuft frem for overflod – pris, opsparing og mindre 

forbrug forbrug 
– Frygt for mangel vækst i USA og EURO- Kriser!

• Arbejdsmarked og stor efterspørgsel efter uddannelse, 
• De nye fokusområder: Natur, sundhed, sikkerhed
• De nye værdier: Nærhed, det autentiske , fokus på hjem 

og hjemlighed/hygge.
– Hjemmebag, egne grøntsager og urter, alternativ ernæring
– Hjemmestrik, Anti-mode og antimaterialisme



Danmark i Verden 2020

2020 
Danmark i Verden

Flere og mere 
komplekse komplekse 

samhandelsmønstre



Befolkningstilvækst
og den voksende 

middelklasse
• Afrika
• Sydamerika
• USA
• Indien
• EU – øst
• Tyrkiet



Globalisering 2.0

• Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”
– Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids, kreative medarbejdere
– Rambøll ca. 1800 ingeniører– Rambøll ca. 1800 ingeniører

• Hvorfor? - Prisen er bedre og de er ofte tættere 
på markederne

• Flere og flere opgaver også mere avancerede 
servicefunktioner outsources 

• Næste bølge service, indkøb og viden!
• Alle jobtyper, funktioner og delfunktioner i 

potentiel global eller regional konkurrence
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2020 Globalisering –
og kompetencer

1. Specialisering indenfor mange fagområder på 
korte, mellemlange og lange uddannelser. 
• Høj faglighed - stigende over tid.
• Evnen til at formidle egen faglighed• Evnen til at formidle egen faglighed

2. Forståelse for en global verden  og de mange 
forskellige kulturer.
• English dear
• Sproglig kulturel feltarbejder, ellers fejl, misforståelse, 
• Det koster milliarder hvert år i forskellige brancher



Kompetencer 2020

3.  Forståelse for organisation og samfund 
• Indsigt i, hvad der er vigtigt for at klare sig i fremtiden
• Hvad ens egen indsats og motivation betyder!   

4. Digitale færdigheder på et højt niveau 
• Anvendelse af digitale data, informationer i nye 

strukturer.
• Se nye muligheder for bedre, mere sikker og billig 

produktion, service og kommunikation



Konsekvens 2020

• Samarbejde og kommunikation med mange 
forskellige mennesker 
• Kommunikere egen viden og kunnen til andre

• En kompleks global verden og høj forandrings-
hastighed  har det moderne menneske nu og 
fremover har brug for;
• Uddannelse 
• Selvværd 
• Dømmekraft 



Befolkningsudviklingen
Danmark 2012-2022

Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa
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Demografi Danmark 
Absolutte tal 2012-2022

2012 2022 Ændring

0-9 651526 648954 -2572

10-19 696979 661691 -35288

20-29 660232 749220 88988

Kilde: Danmarks Statistik, 2012

30-39 716220 670774 -45446

40-49 815176 714259 -100917

50-59 721430 789734 68304

60-69 690550 670360 -20190

70-79 397708 576036 178328

80-89 189732 235577 45845

90 + 39821 45343 5522

I alt 5579374 5761948 182574



Generationer  fra digitale 
analfalbeter,indvandrere til 

digitale indfødte
Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendteFra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-64

optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

Generation Z
Mellemkrigs-generation

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



De unge, uddannelse og 
fremtid(er)



Karakteristika  for  Generation 
Z 

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

• Ikke egoistiske, men socialiseret til at være • Ikke egoistiske, men socialiseret til at være 
individualister fra starten af.

• Man må bruge de talenter, man nu en gang har! 
• De skifter roller og værdier afhængig af de 

fællesskaber.



Personal network and 
virtuality

• Venner og fællesskabet – det vigtige i livet.

• Hver digital native = stor personligt netværk
- 4-8  intime venner(mindst 1 gang om måneden)- 4-8  intime venner(mindst 1 gang om måneden)
- 30- 50 venner/bekendte fra skole, sport m.v.
- Tidl. 100-200 MSN venner, nu op til og mere end 

500 venner på Fjæsbogen/ Facebook
• Venner er at lykkes som ung og barn



Digital Natives 
Google it ! Nr. 1

• Næsten født og lever on-line!
• Nyheder, kultur, informationer,  shopping, chatting, spil, 

musik ( multitasking)
• Sharing = dyrke venskaber og føle i live.  

www.youtube.com og www.facebook.com
• Reality – ser ned på deltagerne, (betaling og oplevelse)
• Mobilos = kontakt til verden, venner og familie
• Min egen personlige stil, projekt, og arbejdsplads.  



Valg af fremtid 
fra 15- 30 år!!

Egen Lykkesmed… den personlige anbefaling!

”…Mange muligheder i dag, og  kun én selv, der 
sætter sine egne grænser.” siger Peter (18 år)sætter sine egne grænser.” siger Peter (18 år)

”…”I princippet kan jeg jo blive alt” (Sofie 23 år)



De hurtige 
og ambitiøse 

unge 

• Uddannelsen  er  til for mig og ikke omvendt
• Zappe m.h.t. opgaver, funktioner og 

udfordringer, som højner min personlige og 
faglige fællesskabfaglige fællesskab

• Fællesskab, ja tak !
• Forståelse for person, interesser, værdier og 

andre forhold f. eks en syg kat. 
• I 10érne – fri os fra alle de, der bare laller 

rundt…(CEFU) 

• Hvordan sikrer jeg min fremtid?



De usikre og tvivlende!

• Det kan ikke ses udenpå, men ofte den sociale 
arv, mangel på støtte og socialisering. 

• De  ”voksne” , som kan hjælpe dem til at se • De  ”voksne” , som kan hjælpe dem til at se 
positivt på egen fremtid.

• Skabe nye strukturer for unge, som får dem til 
at føle og mærke, at det går den rigtige vej.

• Væk fra individualisering af fiasko og succes i 
hele skoleforløbet.



Fremtidens uddannelse,  
information !



• Underviser og nøglepersoner indenfor 
uddannelse er lig med uddannelsen/systemet.uddannelse er lig med uddannelsen/systemet.

• Den person, som bestemmer om et forløb 
opfattes som en succes, middel god eller fiasko

• Derfor skal man som underviser forstå og 
arbejde med egne roller og talenter i forhold til at 
uddanne mange forskellige unge mennesker



The Manager 

• Støtte den unge i at få et  strategisk overblik 
mht. skole, uddannelse, fremtid, forældre, og 
tilværelsen. (Mange unge er stressede og tilværelsen. (Mange unge er stressede og 
mangler overblik)

• Evne til at begejstre  og motivere i forhold til 
uddannelsen, arbejdslivet og muligheder (det 
smitter)

• Opdragelse– og det praktiske liv. 



The Priest 

• Kunne lide og rumme de søde unge mennesker  
i al deres umulige og besværlige mangfoldighed

• Dialog og nærvær hver dag ikke kun ved de • Dialog og nærvær hver dag ikke kun ved de 
faste samtaler  

• Respektfuld kommunikation
• Anerkendelse af deres indsats på mange fronter
• Give den enkelte retning og mening med 

uddannelsen og fremtiden



The Artist 

• En voksen, som tør at bruge sig selv  og egne 
gode og dårlige erfaringer i dialogen med  de 
unge

• Prøve nye veje  og metoder og give plads nye • Prøve nye veje  og metoder og give plads nye 
måder og ideer

• Humor, sjov og fest og ballade  i hverdagen, gør 
det sjovere at være under uddannelse

• Skabe rammer for fællesskabet. Fester og et 
godt social miljø



DEN VOKSNE

• Naturtalent for at matche en given tilgang til 
hver enkelte unge mennesker i given situation 
time for time og minut for minuttime for time og minut for minut

• Rollemodellen – integrator, og viser, hvordan 
udfordringer kan løses, også samarbejde.

• Brobygger mellem systemer, unge, kollegaer, 
samfundet og  andet godt.  
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