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Workshop 
10.05 -10.30 

▪ Dialog om de utfordringer, som I ser og oplever i 
fremtiden med hensyn følgende;

▪ Verden

▪ Arbejdsmarked 

▪ De unge studerende 

▪ Organisation på fakultet og Universitet 

▪ Nedskriv de væsentligste på flipover og hæng op til 
fernisering.



Poul Henningsen :
” Fremtiden kommer af sig selv, det gør 

fremskridtet ikke!



Forventningernes samfund

▪ I Skandinavien forventer vi konstant fremgang  – helst 
med omkring 2,6% i DK Og SE og NO mere end 3 % om 
året

▪ Hvis vi ikke rykker opad, men blot står stille, opleves 
det som tilbagegang

▪ Det gælder også  uddannelse og arbejde – vi 
forventer, at det mere interessant og større faglighed 

▪ De unge store forventninger –skuffelse!



Kilde: Statistics Norway, 2017

Befolkningsudviklingen
Norge 2017-2027

5,2 til 5,7 mio. 
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Megatrend
A New World Order 



The west is no 
longer the best 

▪ Efter afslutning af koldkrigen  i 1989  mente vi i vesten 
at have den bedste oppskrift på politiske og  
økonomiske styreformer 

▪ Demokrati og reguleret kapitalisme

▪ Krige og mislykkede demokratiseringer i  Irak og 
Afghanistan 

▪ Finanskrise – kapitalismens kollaps

▪ Derfor  har  USA og EU  været usikre  med hensyn til 
Syrien, Irak, Rusland og Nordkorea 



Usikker tid og verden 
for Vesten frem mod 2030  

▪ En ny mangfoldig verden  ser sit lys med forskellige 
interesser, kulturer, religioner, sprog og økonomiske 
magtcentre. 

▪ I 2030 bor mere end 60 % af verdens middelklasse på 
5 mia. i Sydøstasien 

▪ Ressourcerne især de digitale data, energi, 
infrastruktur og magten

▪ En utforusigbar verden – Vi skal være klar på at blive 
klokere … 



The New Normal 
frem mod  2030

▪ Europa og Norge har  ikke særstatus – fortjene det 
hver gang 

▪ Konkurrence på bedste uddannelse i verden!

▪ Mangfoldighed i tilgange til salg, service og produkter 
afhængig af land, kultur og subkultur

▪ Afgørende - faglighed og vil til at forstå land, kultur, 
behov og ønsker og omsætte til målrettede produkter 
og services 

▪ Her er mange opgaver for kunstfag  og deres metoder 





Globalisering 

▪ Øget udveksling i form af uddannelse, arbejde og 
turisme i hele verden.

▪ Fremtidens unge og børnefamilier er digitale indfødte 
verdensborgere. 

▪ Kunst og kultur skabes og forbruges mange steder i 
verden 

▪ Globalisering af markedet for uddannelse – de bedste 
uddannelser og sammensætninger som student (de 
privilegerte og ambisiøse)



Den globale og digitale  verden  2030.  

▪ Alle under 50 år er digitale indfødte og 
verdensorienteret 

▪ Øget mængde af data og informationer om 
uddannelse, kultur, samfund, virksomheder 

▪ Utallige muligheden for fælles kulturelle interesser 
og fællesskaber mellem mennesker i verden. 

▪ Masser af digital forbrug udover lyd, film, musik,  e-
books, mv.  -

▪ Vil vi som mennesker klare alt digitalt –uddannelse, 
kommunikation, kultur ???



Lokal, nærvær 
og samvær 

▪ Den store verden og digitalisering – fremmedgørelse –
øget behov og fokus på;  

▪ Det lokale – der hvor vi hører til og kommer fra.

▪ Nærvær og samvær i forhold til familien, venner og fra 
medstuderende og undervisere 

▪ Efterspørgsel efter den ”ekte produkt”

▪ Vi  opleve, mærke, være sammen og fordybe os nu og 
her 

▪ Være del af en unik oplevelse =   livskvalitet. 



Mega –Tech 
Disruptive technology



Industriproduktion 4.0 og 
Kunstig intelligens

▪ 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 og selve fagene

▪ Vi kommer alle til at kritisk analysere vores  opgaver 
og  arbejdsgange 

▪ Hvad kan robot eller system bedre lave end os?



Demokratisering  af 
viden

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

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

▪ Afhængig af samarbejde forskere og it-folk

▪ Fra MOOCS til personlig tilpasset læringssystemer for  
de studerende  - Area9



Universitet og 
interface!

▪ Uber, AirBnb og GoMore, 

▪ Tech branchen vil søge at sætte sig på alt

▪ God til kundeservice og kundebetjening 24/7 what
ever – when ever

▪ Tænke som Tech-branche – hvordan forkorte vej til 
service og produkt på Kunstfag? 

▪ Hvordan nemmere få viden om fag, uddannelser og  
kombinationer?

▪ Muligheder efter uddannelse?



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 Universitetet/Kunstfag udvikle systemer, 
som markant forbedrer service ??

▪ https://www.youtube.com/watch?v=WbCguICyfTA
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Det åbne globale Tech 
arbejdsmarked

▪ Amazone intelligent Turc, - Worksome (DK)

▪ Digital platform  - hvor arbejdskraft og specialiseret 
arbejdskraft  til salg world wide

▪ Tilgængelighed 24/7

▪ Transparens  med hensyn til pris, kvalitet og erfaring-
rating 

▪ Afgørende – salg af standard eller ekspertviden

▪ Freelancer grupper – de eftertragtede – de som er 
nødt til det.  20 % i 2025 



Det meget fleksible 
arbejdsmarked

▪ 50 % af stillinger og job forsvinder på 10 år

▪ Det samme antal opstår også på 10 år

▪ Det er væsentligt at have øje på den udvikle sig hele tiden

▪ Nye kombinationer, kvalifikationer og nye jobmuligheder

▪ Uddannelsens kvalitet ikke utdanning afgørende for 
økonomisk vækst!

▪ Følger uddannelse og forskning på kunstfag med eller 
same procedure as usual?



De vigtige kompetencer

▪ Mere uddannelse på en række områder:
▪ Høj faglig niveau på fag og tverrfag (Metode)

▪ Digitale kompetencer i top og generelle færdigheder

▪ Personlige kvalifikationer:
▪ Kommunikative evner

▪ Sætte sig faglighed i spil med andre faggrupper

▪ Refleksive evner – indlevelse, forståelse

▪ Mellommenneskelige: Teamwork, Fleksibilitet

▪ Selvgående - Tilrettelægge eget arbejde

▪ Finde relevante opgaver at løse – være til gavn

▪ Akkvisitiv tankegang – finde nye opgaver



3. led af den digitale 
revolution 

▪ Chips og digital kraft er til stede overalt 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer produktion, 
kommunikation, salg, indkøb og kunderelationen  

▪ Teknologien bliver moden – det betyder, at den forsvinder som 
noget synligt. Digital = normalt

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker 
systemer og forbindelser er vejen frem

▪ Ny teknologi skal udvikles i virksomhed, marked, og situation, 
ellers giver det ikke mening ……..

▪ Teknologi, robotter, automatisering, software – Årsagen til at 
produktion kommer tilbage i DK og USA. JYSK 

DE UNGE 



De løbske mennesker 
og generationer i samfundet

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 -



Karakteristika  

▪ Emma er  vant til at være i centrum og den 
individuelle tilgang fra  hjem og professionelle

▪ Sofie  er god til indgå i mange forskellige 
situationer og skifte roller og værdier afhængig 
af, hvem hun er sammen med 

▪ Mads er delvis selvstændig og selvsikker

▪ Mathilde bry sig ikke om regler og politikker 



Hverdagen 
som ung i dag

▪ Materielt og indflydelse på liv langt større 

▪ Uddannelse,  arbejde, venner og sociale medier i gang 
hele tiden 

▪ De er meget opmærksomme på at måle sig og 
sammenligne med de andre unge på mange områder 
fagligt, socialt og fysisk …..Konstant

▪ De mange valg – bange for false valg! Egen skyld ” jeg 
drømmer at finde ud af, Hvad jeg drømmer om” Pige 
på 18 år. 



Venner = at lykkes 
Fælleskaber

▪ ”Uden venner føler man sig ensom og ikke have noget at lave” 

▪ Bindeleddet  for venskabet er ofte en ”fælles historie”,  dele 
oplevelser, og dermed fortiden og fremtiden 

▪ Venner og venskab er del af socialisering  og identitetsdannelse 
ofte via sociale medier. 

▪ Universitet, Høgskole,  arbejdsplads, fritid, 

▪ Frivillige fællesskaber  og rammer – de vil helst hjælpes og 
forstås af peers dvs. andre unge

▪ Hvordan skaber man det bedste miljø for unge!



Markedsføring 



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 ….

▪ Glad for provinsen Norge - men  verden venter…

▪ ”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/


▪ SYNLIGE Muligheder for faglig og personlig udvikling   - gerne 
med flere flere stationer og udviklingstrin

▪ Medskaber på uddannelse og projekter – egen signatur 

▪ En uddannelse og universitet – som jeg kan være stolt af –
fag og identitet! 

▪ Engagerede og fagligt dygtige undervisere – som viser vejen  -
rollemodeller 

▪ Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig!

De unge og forventninger 
til uddannelse 



Organisation 



Fremtidens organisation!

▪ Max Weber er stadig grundlaget for forståelsen af 
organisationer og hans idealmodel for et bureaukrati anvendes 
stadig i det daglige. 

▪ Hierarki, kontrol og faglige siloer - hvorfor er intet ændret på 
100 år i en global og løbsk verden? 

▪ Hvor vi ved, at reel innovation sker på tværs af faglighed og i 
samarbejder med flere fag !

▪ Hvor flere  bidrager med forskellig viden om fag, branche, it, 
kunder 

▪ Netop kombinationen skaber et bedre produkt eller service i 
den sidste ende…..



Formål - organisation!

▪ Giver den måde, som I organiserer jer på de bedste 
vilkår for høj kvalitet og læring i uddannelsen til de 
studerende?

▪ De bedste vilkår for undervisere og fagets udvikling og 
eksistens i fremtidens samfund?

▪ Kan de gamle faglige siloer stadig bruges i et digital og 
globalt samfund med helt andet arbejdsmarked?



Universitet og Stat 

Performance 

kontrakt 

Midler/fundi

ng

Bestyrelses 

sammensætning

Eksterne 

bestyrelsesmedlemmer 

Norge Fast styringsdialog 

med ministerium om 

målsætninger og 

strategier 

Pilotforsøg med 

performancekontrakte

r 

Kun pilotprojekter 

på resultatstyring –

ellers midler efter 

dialog på 

styringsmøder med 

ministeriet 

Bestyrelse på 11 personer, 4 

eksterne, 4 valgt blandt 

personale, 2 studerende  

Hvis rektor er valgt 

bestyrelsesformand 

Eksterne medlemmer valgt af 

ministerium på baggrund af indstilling fra 

institution

Sverige Kontrakter med 

planer – dog ikke 

konkrete kontrakter 

Ingen kontrakter 

10 % reserveret til 

forskning i midler 

Bestyrelse på 14 personer heraf 

3 ansatte og 3 studerende 

Bestyrelsesformand og eksterne 

medlemmer( flertal) udpeget af regering 

Danmark Kontrakter om antal 

studerende og 

forskning 

Midler afhængig af 

opnåelse af mål 

(taxameter)

Bestyrelse siden 2003 flest 

eksterne medlemmer, som 

ansætter  Rektor 

Bestyrelsesformand og eksterne 

medlemmer udpeges af regering 





Lunsj 11.30 til 12.30



Workshop 
12.30 til 13.30 

▪ Dialog om løsninger og nødvendige strategier for 
fakultet, som I ser og oplever i fremtiden med hensyn 
følgende;

▪ Verden

▪ Arbejdsmarked 

▪ De unge studerende 

▪ Organisation

▪ Nedskriv de 5 væsentligste på Flipover!



Flipover Fernisering 
13.30 til 14.00



Opsummering ved Marianne
14.00 til 15.00 

▪ Hvilke væsentlige pointer!

▪ Verden 

▪ Arbejdsmarked 

▪ De studerende

▪ Organisation 

▪ Vi hører de 11 gruppers resultater!





Institut - Workshop 
15.00 til 15.30 

▪ Dialog om løsninger og nødvendige strategier for hvert 
Institut , som I ser og oplever i fremtiden med hensyn 
følgende;

▪ Verden

▪ Arbejdsmarked 

▪ De unge studerende 

▪ Organisation

▪ Nedskriv de 5 væsentligste på Flipover!



15.30 til 15.45



Opsummering 14.45 
ved Marit 

▪ Hvilke væsentlige pointer!

▪ Verden 

▪ Arbejdsmarked 

▪ De studerende

▪ Organisation 

▪ Vi hører de 11 gruppers resultater!




