
Fremtidens unge, erhvervsskoler og 
faglige uddannelser
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Privat forbruget i DK 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

(1844=indeks 100)



Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2018

2018 2028 Ændring

0-9 623467 700739 77272

10-19 683061 641563 -41498

20-29 778345 759870 -18475

30-39 676658 799866 123208

40-49 769335 673602 -95733

50-59 792609 754776 -37833

60-69 665210 748241 83031

70-79 535730 575100 39370

80-89 212052 349730 137678

90 + 44640 56940 12300

I alt 5781107 6060427 279320
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Befolkningens 
uddannelsesniveau

(2017)
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Mangel på faglærte



Kilde:The Economist, sept. 2th, 2014



Kilde: Berlingske Tidende, marts 2015



Faglærte i fremtiden

▪ Der bliver brug for faglærte i fremtiden

▪ Der er også brug for faglærte, der lærer endnu mere

▪ Hellere en klog faglært end en halvdårlig akademiker

▪ EUX er et godt alternativ tid det traditionelle 
gymnasium

▪ Vi skal se på uddannelserne og de sociale miljøer

▪ Erhvervslivet:  Tage elever og påtage sig ansvar





Teknologien i fremtiden

▪ Stadig hurtigere computere – Moore’s lov virker stadig i hvert 
fald frem til 2020-2025

▪ Teknologien bliver moden – det betyder, at den forsvinder som 
noget synligt

▪ Vi vil som en selvfølge tale eller skrive ud i luften, på folie eller 
på anden måde

▪ Alle de nye medieformer – e-book, 3D, sammenfoldet 
folieskærm

▪ Det holder ikke op de næste 30-40 år

▪ Boligen bliver ligeså digitaliseret og andre teknologier kommer 
også til



Det 3. led af den digitale 
revolution 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer drift, kommunikation, salg 
og kunderelation 

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker 
systemer, produkter og services og som er integreret i 
materialer og produkter 

▪ Automatisering og optimering af alle sektor og brancher også i 
kontor, byggeri, industri mv.

▪ 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 kommer til at elske dem





Globalisering 3.0
(Industri 4.0)

Automatisering, robotisering og effektivisering af alle processer i 
danske virksomheder

Big data, nye energikilder, clouds, mobildata, nye materialer, 
deleøkonomi, AI, 3D printning, biotech

Konsekvens – en lille andel af højt specialiseret arbejds-kraft
vigtigst på alle områder (manuelt & boglige)

En del af industrijobbene forsvinder og erstattes af ny teknologi –
men de kommende 5 år ventes arbejdskraftmanglen at blive større

F.eks. en globaliseret virksomhed, hvor den kritiske del af 
produktionen hjemtages og automatiseres/robotiseres



Disruptive technology





http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqkr24pPDMAhUBjSwKHav3DnQQjRwIBw&url=http://cblink.mit.edu/jobs/watson-developerengineerresearcher-intern/&bvm=bv.122448493,d.bGg&psig=AFQjCNFc2IZIOu5XTZwv8_OxxYszrat2kA&ust=1464095837603302


3D  print



Selvkørende køretøjer
transport, sortering mv.



Delivery Robot



Hvad kan erstattes?



Demokratisering af viden og 
service 

▪ Valideret og kontrolleret forskningsdata koblet til 
konkret tilfælde Dr. Watson 

▪ Bedre og lang mere service - Dr. Watson Jill 

▪ Reel demokratisering af viden - Give ansatte og 
brugere indenfor fag felt – hvor de ikke har viden 
adgang til den og koble til en konkret situation.

▪ Fra MOOCS til personlig tilpasset læringssystemer -
Area9 adaptive learning



Job, Arbejdsplads og 
arbejdsmiljø

▪ Digitalisering ændrer på vores arbejdsfunktioner og 
sammensætning

▪ Ny organisering på tværs og ændring af  daglige 
rutine/sikkerhed 

▪ Tillid og tro på systemer i relation til kollega, studerende og 
virksomheder 

▪ Nye mentale krav til forandring og omstilling 

▪ Det omskiftelige  arbejdsmarked i DK – 50% af job/stillinger  
forsvinder på 10 år og lige så mange nye opstår! 



De seks generationer

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen

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 2001 - 2013



Institutionaliseringen
af børn



Generation Z

▪ ”Vi gider ikke dem, som laller rundt”                 (Modsat (hvor det i 

00erne lød ” Der skal være plads til alle”) 

▪ Mere strømlinede – en krisegeneration

▪ Aldersmæssigt er de mellem 17 og 27 år og de ældre er på 
vej ind på arbejdspladsen.

▪ De bliver nogle super kompetente digitale indfødte

▪ Stor forståelse for netværk og forretning i den multiglobale 
verden

▪ Men socialiseringen stammer fra daginstitutionerne

▪ Arbejde sammen sådan nogle som mig (peers)



Generation Z som 
medarbejdere

▪ Ros mig, se mig – og jeg skal nok se tilbage (krisebevidste 
endnu i nogle år)

▪ Indgå i fællesskaber, peer to peer

▪ Sørge for at give dem mulighed for at gøre det, de er gode 
til – lede sig selv, arbejde i teams, have et mål og være 
parate til forandring hele tiden

▪ De er en stor del af de nye medarbejdere i disse år og bliver 
vigtige fremover

▪ Der er fremgang i Danmark, og de forventer også mere i løn 
fremover



Generation new millennium
(Gen 2001 => )

▪ De første 16 årige i generationen er på vej

▪ MEGET digitale og forstår ikke mangel på Wifi eller andre 
digitale selvfølgeligheder

▪ Augmentet reality en del af hverdagen – hjælp dem med at 
finde jer og finde rundt

▪ Som elever og medarbejdere er de som Gen Z bare mere 
individuelle, mere institutionsopdragede, mere uforstående 
overfor systemer, besværligheder og manglende digitalitet

▪ Sigt efter denne gruppe og I får også de andre på plads



Generationsproblemet

▪ Med den socialisering de unge har, bliver det svært for de ældre 
på erhvervsskolerne at undervise dem

▪ Det kræver meget af underviserne at forstå dem hen over 
generationskløften og forskellene i levevilkår og opvækst

▪ Bare sproget: En bjørnetjeneste, forfordelt, ulvetime (opr. timen 
mellem nat og gry), udmærket opr. rigtigt godt), Godt (og vel) 
lidt over - lidt under

▪ Den sidste generation, der mener at arbejdet og uddannelse er 
en pligt er for længst vokset op (Generation X)



”Born digital”

http://4.bp.blogspot.com/-1mAWdYOTrDQ/Tr3cIlh44cI/AAAAAAAABK8/qCPZvwDgCT8/s1600/wzmfcn.gif


De vigtigste 
kommunikationstendenser 

for de unge

▪ Ind i de gruppebaserede unges fælles verden

▪ Rumour based marketing

▪ Information overload – reagere ikke på medier

▪ Stoler på egne venner

▪ Fra chat til chat, snap til snap, sms til sms, mail til mail og 
mund til mund

▪ Samvær i grupper – og trangen til at være sammen med andre

▪ Der må også godt være en ”mor”

▪ De er individualister, men ikke egoister



Scenarier

▪ Scenarie: En mulig og sandsynlig udvikling

▪ Ved scenarier bliver fremtiden i flertal

▪ En velafprøvet metode:
▪ Militær planlægning siden Romerriget

▪ Shell siden 60erne

▪ Fremtidsforskere siden 80erne

▪ Virksomheder siden 90erne

▪ Skal udfordre tankegangen – det er et tænkeværktøj

▪ Scenarierne udspænder et mulighedsrum – indhegner den 
mulige fremtid

▪ Scenarier er sund fornuft, når fremtiden er usikker - og det er 
den tit

A

BC



Scenarie 1:
Konkurrenceskolen 2025

▪ Opgaven: At uddanne produktive, effektive og fleksible faglærte

▪ Kende til fag og kunder, drift og værdistrømme

▪ Bedre Folkeskolen og adgangskravene – nye læringsformer efter 
folkeskolereformen

▪ Betaling: Taxametersystemet afskaffet, nyt indeks med både 
håndværk og andre kvalifikationer. Systemet fremmer effektiv 
læring, et højt niveau og en hurtig uddannelse

▪ Uddannelsesudvalgene er nedlagt og erstattet af et tværfagligt 
rådgivende udvalg, der også har merkantile og pædagogiske 
kompetencer



Scenarie 1:
Konkurrenceskolen 2025

▪ Erhvervsskoler indfører indskoling med accelereret læring: 
Komfortzone, læringszone og panikzone 

▪ Det skaber sammen med adgangskravene mere målbevidste og 
fokuserede elever

▪ Forløb på 6 uger nås i dag ofte på en uge, andre moduler bliver 
30-40% hurtigere

▪ E-læring og tværfaglighed en naturlig del af det nye 
læringsmiljø, lærerne lærte det efter en del indledende manøvre 

▪ Differentierer i undervisning og læring efter den enkelte



Scenarie 1:
Konkurrenceskolen 2025

▪ Ledelsens opgave at få de nye undervisere i gang og sikre 
hurtigere, billigere og bedre læring

▪ Undervisere på tre ben: Højt fagligt niveau, dygtige 
undervisere og dyrke de personlige kompetencer hos 
eleverne 

▪ Kollegial supervision og samarbejde

▪ Sociale miljø skal fremme læringen

▪ Tre niveauer af faglig uddannelse: Fagtekniker, faglært og 
EUX med merkantile elever 

▪ Eliteniveau som entreprenør eller iværksætter



Konkurrenceskolen



Scenarie 2: Håndværkerskolen 
2025

• Opgaven: At uddanne de dygtigste faglærte, det er håndværket 
og faget, som  skal løfte det danske samfund

• Det er det gode håndværk, som sikrer vores velstand nu og i 
fremtiden 

• Vi ser det blomstre – de nye danske møbelsnedkere,  bio-
procesanlæg, plus-energi bygninger mv.

• Høj faglighed og arbejdsindsats – vi ønsker kun det bedste som 
helhed eller delelement i alt  uanset om det er os selv eller 
andre fra EU og  verden, som kan levere varen



Scenarie 2: 
Håndværkerskolen 2025

• Heldagsskolen  fik for alvor praksis og hånd og ånd i forening til 
at virke – stor talentmasse af unge 

• Vi stræber efter at uddanne de dygtigste faglærte i verden –
som fagligt innovative løfter produktion, service og drift i DK

• Hele tiden et højt fagligt niveau som muligt for både nye og 
ældre 

• Betaling: Et modificeret taxametersystem og tillæg for faglig 
standard på afgangsprøverne 

• Uddannelsesudvalgene: Tværfaglige, industriudvalg, 
byggeudvalg, medieudvalg etc. Faglig koordinering



Scenarie 2: Håndværkerskolen 
2025

• Vekseluddannelse bibeholdt  og vi sikrer den høje kvalitet og 
standarden på den nye læringspraktik

• Store virksomheder påtager sig et ansvar med lærepladser

• Færre uddannelser og uddannelsessteder for at sikre det høje og 
elitære niveau på fagområdet 

• Konstant efteruddannelse løfter det faglige niveau med mange 
nye trin og specialiseringer hvert år 

• Opkvalificere ufaglærte, som i dag  kan blive næsten faglært via 
moduler ( a la Mastersystemet)



Håndværkerskolen

Konkurrenceskolen



Velfærdskolen 2025 

▪ Opgaven: Jo flere igennem uddannelserne, jo bedre

▪ Skal samle den nedre ende op i uddannelsessystemet

▪ Private fagskoler er et nyt alternativ – højt niveau til 
virksomhedernes egne lærlinge

▪ Betaling: Taxametersystemet giver nu penge efter 
gennemførsel, beståede kurser og uddannelser giver betaling

▪ Incitament til at lade flest muligt bestå

▪ Det sociale taxameter: Ekstra betaling for elever, der 
gennemfører med en belastet baggrund 



Velfærdsskolen 2025  

▪ Uddannelsesudvalgene: Kritiseres for at fastholde et for højt 
fagligt niveau, socialt faglige råd som supplement

▪ Målet med uddannelserne er Videnssamfundet med 25% 
akademikere og 60% med en videregående uddannelse 

▪ Private skoler et naturligt supplement til det offentlige system

▪ Erhvervsskolerne sikrer alle en form for praktik

▪ Praktikpladsgaranti og sociale klausuler

▪ Kraftig stigning i praktik udenfor virksomhederne

▪ Værkstedspraktik er en meget stor opgave for erhvervskolerne

http://brianbrandt.dk/wp-content/uploads/2008/04/socialt-netvaerk.jpg


Velfærdsskolen 2025  

▪ Efteruddannelse med moduler med lave faglige krav – alle skal 
igennem

▪ Nye sociale indskolingsforløb samt en kravlegård for de dårligst 
egnede

▪ Nye sociale kvalifikationer til faglærerne

▪ Gennemførselsgraden på uddannelserne måles løbende

▪ De sociale kvalifikationer hos en lærer prioriteres højt

▪ Lagdelte læringsmiljøer i 2025 – sociale miljø i hvert lag 
afgørende

▪ Traditionelle fagskoler har fået et lavere niveau

▪ Elite og entreprenøruddannelser foregår i dag private

http://philippemarx.com/wp-content/uploads/2011/10/protection-sociale-depenses-publiques.jpg


Konkurrenceskolen

Håndværkerskolen

Velfærdsskolen 
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Fremforsk
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