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Forventningernes samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med omkring 
2,6% i DK  hvert år på mange områder:

▪ Det materielle og det mentale i vores tilværelse 

▪ Vores arbejdsliv  - bedre vilkår og muligheder

▪ Derfor oplever mange sygdom, ledighed og andet godt 
ikke lige var det man ønskede 

▪ Unge især bliver skuffede, hvis de oplever, at de ikke 
er gode nok til at komme videre f.eks. I skolesystemer

▪ .
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Det offentlige 



Den skandinaviske model
efter 2. verdenskrig tog fart 

især i 1970 og frem

▪ Universel dvs. alle lige adgang til offentlige ydelser 

▪ Folkepension 

▪ Boligstøtte

▪ Sundhedsydelser både fra stat, region og kommune

▪ Børnepasning  og skoler  

▪ Arbejdsmarked –arbejdsmiljø - arbejdsskade

▪ Socialsystemer –som sikrer folk ved sygdom, handicap mv. 



Velfærdsstaten udvikling over 
tid!

▪ Gået fra enkelt love og sikringer 

▪ Til et offentlig system med mange tilbud og ydelser, 
som stort set alle borgere nyder godt af og modtager 
fra det offentlige  

▪ I dag tager vi systemet for givet ” Det må kommunen 
tage sig af ”

▪ Et stort og kompliceret system med mange veje og 
afveje  - hvor det kan være svært at orientere sig både 
som borger og ansat



Konkurrencestaten efter 2011

▪ Den oprindelige velfærdsstat – sikre borgere lige og 
gode vilkår i sundheds, social og 
arbejdsmarkedssystemet

▪ Stort brud med fortiden - reformer

▪ Vi skal alle bidrage – ingen kære mor 

▪ Vi skal alle konkurrere for at blive de bedste som 
menneske, virksomhed og nation

▪ Kontrol, aktivering, opfølgning hele tiden 

▪ Staten – det offentlige passer ikke altid på en!



Danmark i Verden 2020

2025   
Danmark i Verden



Globalisering 2.0

• Konkurrence på alle typer af arbejdspladser, også de 
højtuddannede
– Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids,kreative medarbejdere

– Rambøll ca. 1800 ingeniører

• Flere og flere opgaver også mere avancerede 
servicefunktioner outsources 

• Arla Polen – Grundfos - Budapest

• Alle jobtyper, funktioner og delfunktioner i potentiel 
global, regional og lokal konkurrence



Disruptive technology



Det 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  

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

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

▪ Massiv behov for uddannelse og efteruddannelse

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

▪ Nye arbejdspladser ….i DK 



Industriproduktion 4.0 og 
Kunstig intelligens

▪ Automatisering, robotisering og effektivisering af alle 
processer i danske virksomheder

▪ Rutineopgaver og viden også avanceret rutineopgaver 
f.eks. Bogholderi, jura, revision og finanssektor

▪ Globalisering og den globale konkurrence på 
arbejdskraft ændres af nye systemer 

▪ Der er stadig ledere og mennesker, som udvikler, 
programmerer og kontroller disse systemer.  Ikke 
rutine viden og manuelt



Arbejdsmarkedet i fremtiden

Der er mangel på
arbejdskraft

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelseslængde



Fremtidens jobs!

▪ Faglærte og stigende mangel på dem
▪ Metal, byggeri, teknikere, produktionsfolk, handelsfolk og nok også 

kontoruddannede

▪ Korte og mellemlange videregående uddannelser – lærere, 
sygeplejersker, pædagoger, teknikere, laboranter og lign.
▪ Mange til virksomhederne og velfærdsstaten 

▪ Akademikere – der bliver brug for en del i fremtiden, men op 
mod halvdelen af de nyuddannede skal selv skabe deres jobs

▪ Iværksættere i alle udgaver – vækst i landet
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Tertiary education (OECD):

Danmark 40% 25-34 årige

USA 40%, Norge 48%,  

Sverige 43%, Finland 39%

Japan 58%, Sydkorea 65%, 

Rusland  57%, Irland 50%%

(2013 OECD tal)



Hvorfor uddannelse?

▪ Uddannelse sammen med arbejde giver en bedre 
fremtid som ung og voksen 

▪ Uddannelse er en beskyttelse mod ugunstig udvikling 
hos de sårbare børn og unge (KORA)

▪ Det er vigtig at forbedre  uddannelsernes indgang, 
overblik og ikke mindst kvaliteten!

▪ Ikke mindst at få flere unge til at tage en uddannelse 
kort, lang eller mellemlang 

▪ Det er med til at sikre  fremtiden …….



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 1967-77

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 -



De digitale indfødte 



Digital Natives
Z og New millenium 

▪ Socialiseret til den individuelle tilgang og stille spørgsmål ”Hvad 
er meningen”

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

▪ Mellem 5 og 1000 beskeder på snapchat og messenger

▪ Gaming – Generationer dog forskellige spil afhængig af køn –
leg, læring og fællesskab

▪ Mobil = den personlige genstand – med på rejsen til at blive 
voksen. 

▪ Digitale verdensborgere i provins DK i Verden

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.snapchat.com/
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De mange valg
fra 15- 30 år!

▪ ”…Jeg synes, der er mange muligheder i dag, og det er 
nærmest kun én selv, der sætter sine egne grænser.”
siger Peter 

▪ ”…Det er mere åbent og frit, hvad man vælger… Det 
er op til en selv, hvordan ens fremtid bliver…” siger 
Sofie

Valget af videregående 
uddannelser er et fuldstændig 

uoverskueligt marked ( i dag ca. 
840)

Nina Smith, professor



De hurtige 
unge 

▪ Uddannelse er  til for mig og ikke omvendt

▪ Zappe m.h.t. opgaver, funktioner og udfordringer 
nogle globalt andre lokalt

▪ 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)

▪ Travlt med at forbedre Cv, praktik, jobs, udland mv. 



De usikre 
og tvivlende!

▪ Unge, som  er usikre og ikke tror på sig selv og 
fremtiden 

▪ Nogle føler, at de ikke kan hente støtte nogen steder 
hverken i skole eller derhjemme

▪ Mange især drenge – kan ikke se formål med det de 
foretager sig i skolen 

▪ De har brug for at opleve, at de gør en forskel !

▪ Hjælp fra en eller flere voksne bl.a. forælder,  lærer, 
vejleder

▪ Tro på eget værd og fremtiden…..



Hvordan sikrer vi i fællesskab 
de unge en bedre fremtid ?



Uddannelses-
vejledningen 

▪ Meget fokus på de boglige evner og karakterer 

▪ Digitalisering, kompleksitet og fremmedgørelse af den 
enkelte unge og forældrene 

▪ Intet problem for de, som er afklaret om næste step 

▪ Men det sætter både den unge og de forældre, som er  
i tvivl og usikre i en meget upersonlig og hjælpeløs 
situation!

▪ Der er brug for en anden tilgang!





Forældrerollen  

▪ Vigtigt at holde fast i dialog og støtte med ens barn/ 
unge 

▪ Også selv om det er en ret svær alder 

▪ Mange eksempler og undersøgelser viser, at det er det 
værste tidspunkt at give slip på!

▪ Derfor skal man holde fast og måske prøve nye veje til 
at få samtalen i gang f.eks. Lave noget sammen 

▪ Alle mennesker har værdi og en erfaring at byde ind 
med 



Lærer /pædagog og vejleder 

▪ Vær min ledestjerne – mit ikon og min redningsplanke

▪ De flyvefærdige vinger blandt unge vokser langsomt 
især blandt de sårbare unge

▪ Så de har meget brug for tydelige og kærlige voksne, 
som støtter og siger fra på de rigtige tidspunkter 
forældre, pædagoger og lærere

▪ Ofte første gang – de møder en, som vil engagere sig 
og tro på dem, at de flytter sig!



Et tæt samarbejde 

▪ Skolen, forældre,  boligforeningen og 
ungdomsuddannelse!

▪ Helt konkret finde ud af, hvad der skal til for at hjælpe 
og motivere den enkelte unge og familien 

▪ Det er den personlige og direkte tilgang, som virker

▪ Breve og e-boks er nemt, men ændrer ikke tingenes 
tilstand – der skal findes løsninger





Marianne Levinsen

E: mlev@fremforsk.dk
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