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Forventningernes samfund

 Vi  forventer konstant fremgang  – helst med omkring 
2,6% i DK  hvert år

 Det gælder også  ledernes performance og vores vilkår 
som ansatte  

 Virkeligheden på arbejdsmarkedet

 De offentlige ansatte ikke mindst folkeskolen 
oplevet  oplevet lav lønudvikling, mindre sikkerhed 
og store krav til forandring og høje kvantitative 
krav siden folkeskolereformen 2014
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Kilde: Danmarks Statistik, 2013
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Fremtidens 
arbejdsmarkeder 



Mennesket og 
Nye ways of working 

 Aftaler og rammer for arbejdet har de sidste 20 år 
været under stærk opløsning 

 Internettet og digitalisering gør det muligt 

 Mange på arbejdsmarkedet herunder 
folkeskolelærere  kan arbejde 24/7 

 Vi kan arbejde når som helst og hvor som helst og 
mange forventer det også af os.

 Vi vænner os til,  at butikken hele tiden er åben og der 
skal svares og reageres hele tiden



Disruptive technology



There’s an app for that 

 Fleksibel arbejdskraft  på stedet 

 Virksomheder henter specialiseret arbejdskraft og 
konsulent tjenester fra hele verden via App og digitale 
platforme

 Vi kender Uber,  my- clean, Airbnb,  Amazones 
intelligent Turk – alle slags services fra produkt, 
service, og  fra ufaglært til højt specialiseret  
rådgivning.

 Freelancere  - Flere arbejder deltids, kort eller længere 
periode  måske 20 % i 2025 



Industriproduktion 4.0, 
robotter og Kunstig intelligens

 Forventning om det betyder øget automatisering og 
flere intelligente systemer

 De kommer ind alle steder og løser typisk mere 
avancerede rutineopgaver f.eks. Bogholderi, løn, 
standardviden f.eks. Advokat

 Brug for mennesker, som kan løse de ikke - rutine og 
automatisede opgaver på arbejdsmarkedet både 
viden og manuelle

 Jill Watson – AI –undervisningsassistent på Georgia 
Tech .

http://www.news.gatech.edu/sites/default/files/uploads/mercury_images/131021ar069_0_2.jpg


Undervisning 
i fremtiden 

 Alt det, som kan automatiseres og systematiseret 
varetages af intelligente systemer. F.eks. Svar, 
deadlines, test

 Underviserens rolles under kraftig forandring

 Expert på læringssystemer, brug og udvikling af disse

 Ikke kun som hjælpemidler men som integreret  del af 
læringsprocessen

 Nye interaktive læringssystemer kan langt bedre give en 
individuel læringsproces for eleven 

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


Medlemmer 



De seks generationer:  værdier 
og teknologi

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, 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

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Digital Natives Y og Z
Læreruddannelsen på top 10



Digital Natives

 Socialiseret  til personlig og individuel tilgang 

 Jobbet et personlig projekt 

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

 Digitale verdensborgere i provins DK i Verden

 Fællesskabet – fysiske og digitale med peers socialt og 
arbejdsmæssigt  

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


De digitale indfødte 



De yngre og service

 Hurtig, nem, lækker og smart design

 24/7 – What ever – When ever 

 Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan se og 
røre, følge og finde frem til uden besvær

 Den visuelle ikke den tekstnære tilgang 

 Gaming og Next level 

 Engageret og god attitude – når man møder et 
menneske ” Når man endelig bevæger sig

 ud den fysiske verden !”



Mangfoldig medlemsservice 

 Vi ønsker alle en forskellig service og tilgang afhængig 
af livsfase, generation, køn, kultur, sociale forhold mv.

 Vi har forskellige problemstillinger på arbejdspladsen, 
som vi gerne vil have hjælp til at løse

 I det nye ustrukturerede digitale fleksible arbejdsliv 
har mennesker brug for struktur, fællesskab og 
tryghed. 



Fremtidens faglige 
organisation

 Tidligere var staten din mor og far og passede på dig 
(arbejdsmiljø, arbejdsskade mv.)

 På private arbejdsmarkedet er det ofte virksomheden, 
som passer på dig CSR

 Udenfor pga. sygdom og ledighed og ofte på offentlige 
arbejdsmarked er , så er man på herrens mark

 Fagforeningens betydning for den enkelte er langt 
større i dag end tidligere ……….



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



DEN VOKSNE

 Naturtalent for at matche en given tilgang til hver 
enkelte unge  medlem i given situation 

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

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

 Fortælling og salgsmedarbejder det enkelte sted 



Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!

Vigtigt at fokusere på der, hvor man har mulighed for 
indflydelse (politiske systemer)

Hvordan kan vi sikre medlemmerne en bedre hverdag,  
arbejdsmiljø  og stress 

som f.eks. den nye lokal aftale

De fysiske rammer

Muligheder for fysiske og digitale fælleskaber både på 
skole og på tværs for de unge 



Marianne Levinsen

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

www.fremforsk.dk
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Demografi København 
Absolutte tal 2016-2026
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2016 2026 Ændring

0-9 67588 84274 16686

10-19 46701 55979 9278

20-29 147290 161175 13885

30-39 112044 139575 27531

40-49 78423 81186 2763

50-59 57982 71225 13243

60-69 44143 51523 7380

70-79 26361 33987 7626

80-89 10343 14872 4529

90 + 3069 2474 -595

I alt 593944 696270 102326


