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Den norske  

rigdomsbølge 

 
• Nordmændene er blevet rigere og rigere med 

en vækst på ca. 3,8-3,9% om året 

• På 10 år bliver nordmændene 45% rigere 

• På knap 19 år sker der en fordobling af 

privatforbruget  

• Stigende krav og forventning til offentlig 

service 

• Samtidig stiger uligheden i Norge. 
• Fra 2005 til 2011 steg indkomsterne for de øverste 5% med 17% 

og for midtergruppen og de nederste med 15% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befolkningsudviklingen 
Norge 2013-2023 

Middelprognosen 
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Kilde: Statistisk Sentralbyrå 2013 



Demografi Norge 
(middelprognosen)  

Absolutte tal 2013-2023-2033 

Kilde: Statistisk Sentralbyrå 2013 

  2013 2023 Ændring 2023 Ændring 

0-9 620810 711223 90413 742947 122137 

10-19 635545 666450 30905 741547 106002 

20-29 668295 727543 59248 726965 58670 

30-39 679518 793543 114025 802765 123247 

40-49 736598 732321 -4277 810946 74348 

50-59 634978 740597 105619 721230 86252 

60-69 548630 599997 51367 699399 150769 

70-79 305084 475342 170258 531357 226273 

80-89 180630 198141 17511 325401 144771 

90 + 41553 44591 3038 56947 15394 

I alt 5051641 5689748 638107 6159504 1107863 



 

En ændret befolkning 



Videnssamfundet anno 

2020 

• Doktrin i mange år - Jo mere uddannelse( 

akademisk)  jo bedre for den enkelte og 

samfundet 

• Ingen sammenhæng mellem 

uddannelsesniveau og vækst i samfundet 

• Men uddannelsens kvalitet er afgørende 

• Historisk stigende krav til uddannelsesniveau 

for at kunne bestride samme job og job-

funktioner. 

 

 



Det super kompetente 

menneske i Norge 

• Den moderne arbejdskraft skal være  

• Fleksibelt, Innovativt, Bæredygtig 

• Vidende 

• Social  

• Kreativt 

• Kompetent 

• 200 % dedikeret ………………………. 

• Det er sgu svært at være hele tiden! 

• Man kan gøre som Andreas Doppler, MEEN 



Globalisering –  

og Studentens 

kompetencer 2020 
• Specialisering indenfor mange fagområder på 

korte, mellemlange og lange uddannelser.  
• Høj faglighed - stigende over tid. 

• Evnen til at formidle egen faglighed 

 

• 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 

• Forståelse for organisation og samfund  
– Indsigt i, hvad der er vigtigt for at klare sig i fremtiden 

– Hvad ens egen indsats og motivation betyder!    

 

• 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  

 

 

 



 

Mål -Mening  

-  Anvend din viden i praksis! 

 

• Vi skal være bedre end andre til at udvikle nye 
produkter og services 

– Kreativitet, Innovation, selvstændighed  

• Innovation kan ikke eksistere uden produktion 
og samspil mellem de to eller flere aktører 

• Man kan ikke leve af viden alene – men kun af 
virksomheder, organisationer  og mennesker, 
der anvender viden til frembringelse af nye 
produkter, processer og services. 

• Universal Robots 



 

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 



Generationer  fra digitale 

analfalbeter,indvandrere til 

digitale indfødte 
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 1955-64 

Generation X 

Nå-generationen 

Den lille efter p-pillen  

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte 

Videoen 

Født 1965-77 

Generation Y 

Den mindste generation  

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet 

Pc, mobiltelefon  

Født 1978-89 

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 - 



 

 Sokrates (469 f.Kr.-399 

f.Kr.) 

• Vore dages ungdom elsker luksus. Den har 

dårlige manerer, foragter autoritet, har ingen 

respekt for ældre mennesker og snakker, når 

den skulle arbejde.  

• De unge rejser sig ikke længere op, når ældre 

kommer ind i et værelse.  

• Den modsiger sine forældre, skryder op i 

selskaber, sluger desserten ved spisebordet, 

lægger benene overkors og tyranniserer 

lærerne." 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/469_f.Kr.
http://da.wikipedia.org/wiki/399_f.Kr.
http://da.wikipedia.org/wiki/399_f.Kr.


Familiejournalen  

1943 

 

Hvis De mener, 

ungdommen er mere 

fordærvet end før, 

Hvad er Saa 

Grunden? 



De unge, uddannelse og 

fremtid(er) 

 



Karakteristika  for  Generation 

Z og Y 

 

 

• Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil 

gøre alt for. Børnene i første række .. 

• 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. 

• De frivillige og interessebårne fællesskaber 

• Hver digital Native = stor personligt netværk 

- 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 og 

• Venner er at lykkes som ung og barn 

 

 

 

 

http://www.imdb.com/title/tt0108778/posters


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, www.facebook.com, www.instagram 

www.snapchat.com   

• Reality – ser ned på deltagerne, (betaling og oplevelse) 

• Mobil = kontakt til verden, venner og familie 

• Min egen personlige stil, projekt, og arbejdsplads.   

• De vigtige valg –forældre og rigtige venner  

 

 

 

 

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


Mobil Digital Now or 

invisible in 2020 

http://www.mobilesniche.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone_4_apps-400x376.jpg


  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) 

 

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

 

• Åbenhed mange muligheder – bange for 

fiaskoer!! 

 

  

 

 

 



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 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 

• 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 
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. 

 

 



 

• Underviser og nøglepersoner indenfor 

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. uddannelse, fremtid, forældre, 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.  

• Eksekver og konsekvens! 

 

  

 

 



 

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 

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 

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 minut 

• Rollemodellen – integrator, og viser, hvordan 

udfordringer kan løses, også samarbejde. 

• Brobygger mellem systemer, unge, kollegaer, 

samfundet og  andet godt.   

 



Detailhandlen: Kamp om 

markedspladsen 

Centralitet og masse bliver afgørende 

De gode destinationer vinder  

Små destinationer dør ud – hvis de ikke handler og 
ændrer det bestående 

Hvordan ligger byen – de største trusler er internettet, 
grænsehandlen, andre byer og detailhandlen selv 

Internettet som integreret platform bliver afgørende 

De kommende 10 år bliver en lang kamp om, hvor 
fremtidens markedspladser skal ligge 

De største og de mest innovative vinder! 

 



 

Eva-http://www.eva.dk 

• Danmarks Evalueringsinstitut er en 

selvstændig statslig institution, der har til 

formål at medvirke til at sikre og udvikle 

kvaliteten af undervisning, uddannelse og 

læring i Danmark. 

• Evaluering –som ledelse –hvordan måler vi 

tilfredse studerende, aftagere, undervisere og 

direktioner –frafald, kvalitet  

• Utrolige mange reformer og svært at vurdere 

effekt af reformer 

 

 

 



Det danske 

uddannelsessystem og 

reformer f.eks.  
• Folkeskoleuddannelsen- positivt på resultatet – 

de yngre lærere end ældre lærere er bedre til at 

undervise og lære børn at læse og skrive.  

• Universitetsbachelor – fået meget kritik – 

• Manglende niveau og viden hos studerende og 

aftager om –hvad den kan bruges til 

• Ikke nok målrettet et fag/område 

• Vi har satset 10-15 år på det akademiske og nu 

kommer vi til at fange profession og faglærte 

 





Ledelse,  mennesket 

også i fremtiden  

 

  

• Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre ”Petraeus ” 

• Evidens er vejen frem, men mennesket står i 

vejen. (magt, rutiner og best practice) 

• Erfaring er ikke nødvendigvis et plusord blot  1 

års erfaring gentaget 20 gange. 

• Læs mere; Power - Why some people have it- 

and others dont! Jeffrey Pfeffer 2010,  
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