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Fremtidens arbejdsmarked
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Program

• Ungdomsforsker Søren Østergaard
• Facts om generation X,Y og Z
• Hvad betyder det for vores virksomhed
• Hvilke krav stiller det til dig som leder?

• De gode historier
• Marie Lund Knudsen, NIOR Bistro og Havnens Isbar
• Ronni Ziegler, Kjærgaard
• Henrik Jørgensen, Murer- og Betonvirksomheden Erling 

Jørgensen
• Finde uforløst potentiale

• Ida og Benjamin om udbytte ved Talentspejdere
• Tom Pedersen, sådan finder Talentspejderne uforløst 

potentiale hos unge
• Opsamling og tak for i dag



Facts om X, Y og Z

• Velkommen til ungdomsforsker Søren 
Østergaard 



”De er ordnligt Zyge”
- perspektiver på

unge, uddannelse, 
trivsel og sekundære
voksne i en tid hvor
det er vigtigere at 
bestå end forstå!

Hedensted 26-10-2021



”…Når man i mange år ikke har rakt hånden op i timen ,er det som om, 
at forbindelsen mellem arm og hjerne er forsvundet…”(Pige 17 år)



Og når jeg ikke 
arbejder med 
ungdomsforskning….



•Hvor stor er 
Harder-effekten? 



Medlemstal 2006-2020

ÅR Antallet af spillere i alderen 0-18 år

2006 44489

2010 56258

2011 60089

2015 47046

2020 40536



Nedslag 1
De ændrede rammebetingelser



9.Kl 1995



Roskilde 1995



9.kl 2021



Roskilde 
2021



Murens fald, 11/9 og 
Finanskrisen har sat 
aftryk – og det  
kommer Corona nok
også til! 
Men der er en anden
begivenhed, der reelt
kommer til at påvirke
ungdomslivet langt
mere……



En 
begivenhed

der har 
ændret

verden for  
”altid”….



Tilstedeværelse……



Tiltideværelse!
Center for Ungdomsstudier (CUR)



Legemestrene
og 

kulturbærerne 
er forsvundet…



Man vokser op med venner, der er lige så ”dumme”/kloge som en selv!



Børne- og ungdomsliv i “gamle dage” og i dag!

Unge 1990erne Unge 202oerne

Børn og unge var en del af inter-
generationelle flokfællesskaber, som i nogen 
grad gik på tværs af socialgrupper og køn

Færre analoge flokke, flere horisontale 
vennegrupper og flere virtuelle fællesskaber 

Få og veldefinerede relationer
Mange forskelligartede relationer på mange 
forskellige arenaer, man skal gøre sig fortjent 
til at være en del af

Samvær foregik på gaden og samvær var 
noget, man havde hjemme hos hinanden

Samvær foregår i vid  udstrækning bag 
skærmen og samvær foregår hver for sig

Ungdom som en bro mellem barn- og 
voksen! Ungdom som en permanent tilstand!



En ny børne- og ungdomsgeneration på vej 
ind på uddannelserne…..



Generation Glass….

• De vokser op med en overflod af 
legetøj og forbrugsgoder. Det skaber en 
veludviklet kvalitetsbevidsthed og et 
bredt mærkevarekendskab fra en tidlig 
alder!

• Undersøgelser viser, at børn i dag 
allerede fra toårsalderen efterspørger 
specifikke produkter. Halvandet år 
senere kan de genkende mere end 200 
varemærker!!!

• Fra Entertainment til Entertising



Generation Alpha er måske den 
mest socialt isolerede generation 
til dato.

• Utallige rapporter har vist, at sociale 
medier faktisk får folk til at føle sig 
mindre forbundet, hvilket resulterer i 
en større følelse af isolation og 
reduceret livtilfredshed.



Hyper-individualiseret 
barndom

De er blevet formet i en 
tid med individualisering 
og tilpasning, hvor Netflix 
ved præcis, hvad de vil se 
som det næste!



Velkommen 
til...



Er de 
egoister?



• “…Alle vil gerne være 
noget, men alle kan 
ikke blive alt det de 
gerne vil, så gælder det 
bare om at blive en af 
dem, der kan blive 
det…” (Pige, 3.g))



Alt skal 
være 
perfekt……

”….Du skal have den perfekte krop, gå i 
det perfekte tøj, have nogle gode 
karakterer og alt skal være perfekt 
derhjemme. Men det er ikke alle der 
kan det. Og det er en stor ting som 
fylder bare generelt fordi, du kan ikke 
være perfekt. 10 er fint, 12 er perfekt, 
men får vi 7 eller 4, så bliver vi kede af 
det….”(Caroline, 18 år)



Hvem presser 
jer?

Det gør vi selv!
Det gør ”samfundet”……
Og forældrene , men det pres er 

som oftest uudtalt!



Husk.......

Man beder sjældent om 
hjælp……



En ”beskrivende” 
kultur hvor man 
”liker” en del!



Genaration Z er vokset op med med…..



Men især……



Det er der 
ikke meget 

af……



Det er 
mere 
sådan de 
vokser 
op……



Fyren er atlet! Hvad er 
pigen…..



Nedslag 2: 
De relationelle 
færdigheder…..



Stadig mindre selvorganiseret analog tid sammen
med venner

Andel, der er fysisk sammen med deres venner fire-fem hverdage  om ugen – fra 1984 til 2018. 
(Skolebørnsundersøgelsen 2018)



Stadig mindre selvorganiseret
analog tid sammen med 

venner

87,7 85,7 83,7
76,2

66,2 64

1995 2000 2005 2010 2015 2020

Andel, der er fysisk sammen med 
deres venner minimum et par 
gange om ugen – fra 1995 til 2020 Hvad var det 

lige der 
skete her?



Udviklingen i ensomhed (VIVE 2018)

2009 2013 2017

15-årige 5 pct. 6 pct. 9 pct.
19-årige 7 pct 9 pct. 12 pct.



Ensomhed i 2020

• Andel der angiver de er ensomme i 9.kl: 17,4
• Piger: 19,2

• Drenge: 15,0
(Ensomhed som kryds af følgende 

(UCLA Lonelisness Scale):
1) Hvor ofte savner du nogen at være sammen med? 

2) Hvor ofte føler du dig udenfor?
3) Hvor ofte savner du nogen at være tæt knyttet til? 



Der sker noget i 
forbindelse med 
overgangen til 
9.kl…..



Hvad 
giver 
social 
status i 
en 
klasse?

At man er engageret i 
det sociale

79,4
At man er hjælpsom 52,5
At man er fagligt dygtig 47,5
At man går til mange 
fester

41,4

At man er målrettet 40,0
At man er engageret i 
timerne

39,3

At man har nogle 
bestemte interesser

31,1

At man er kreativ 14,6
At man er dygtig til idræt 8,8

Andet 5,8



Du skal mase dig 
ind i 
fællesskabet…..

• ”… På ungdomsuddannelsen er 
du grundlæggende  set alene, 
og du er selv ansvarlig for at 
komme med i en gruppe. 
Grupper åbner sig ikke bare –
du skal selv mase dig ind i 
fællesskabet…Dem, der ikke 
formår det, har det svært på 
gymnasiet, for der er ikke 
nogen, der kommer og samler 
dem op…” (Pige, 16 år)



Når man oplever at vokse op i et 
individualiseret ekkokammerr, 
hvor bagtæppet består af
flertalsmisforståelser, er det 
vigtigt at opleve fællesskaber, 
hvor der tales om det vigtige….



Om behovet for 
fællesskabs-

indlejret 
robusthed, hvor 

man lærer at 
række hånden 
op – også når 

man ikke har styr 
på tingene!

• ”Det, som karakteriserer et robust 
fællesskab, er for det første, at der er trygt 
at være. En anden ting, der betyder meget, 
er, at det er okay at tiltale det, som er 
bekymrende og svært, uden at man 
risikerer at få hovedet hugget af….” ((Poul 
Lundgaard Bak, overlæge i Komitéen for 
Sundhedsoplysning og forsker i robusthed 
på Institut for Folkesundhed ved Aarhus 
Universitet)



At forstå sig selv i kontekst……



Spørg! –
Systematisk

nysgerrighed
rummer et stort

didaktisk og 
pædagogisk
potentiale!

Center for Ungdomstudier (CUR)





Nedslag 3: 
“De forstår bare 

ikke 2021 
sådanௗbasically!”ௗ



De vokser op med 
en generation af
voksne, der ikke kan
reproducere deres
egen opdragelse! 



“Voksne” er – som følge af den ændrede relationsgrammatik -
ofte passive tilskuere!

0

20

40

60

80

100

Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig

Hvor ofte snakker I sammen om emner knyttet til det virtuelle rum/SoMe? 

Hvor ofte snakker du med dine forældre om, hvad du laver på nettet? Krydset med 
Oplever du, at dine forældre godt vil snakke med dig om, hvad du laver på nettet?



Jeg voksede 
op med dem 

her……



I 2021 vokser
man   op med 
dem her…



Fra Batman til 
”BuffMan”…..



Times are changing!



Less wear – more body….



“Jeg har det 
dårligt…”– og det 

har jeg haft 
mandag og torsdag 

I de sidste tre år!



8 ud af 10 har nemt ved at snakke med forældre
- men hvad snakker man om?

31,5

32,5

41,3

41,9

59,5

Om hvordan jeg har det med mine venner

Om sport

Om skole og lektier

Om hvordan jeg har det

Om hvad jeg har lavet i løbet af dagen



Piger og 
drenge 
anvender 
forældre lidt 
forskelligt!

Dreng Pige

Hvordan vi har det 24,5 63,9

Skolen 27,3 48,9

Musik 21,6 15,4

Fremtiden 26,2 34,6

Drømme 24,7 33,4

Politik 15,4 6,1

Udseende 24,6 45,5

Fritid 48,8 35,0

Fester 64,0 69,7

Kærester 26,6 66,3

Stress 13,6 42,4



Og hvad snakker man ikke om..?

1,5

3,6

4,7

7,2

8,5

Om porno

Om sex

Om tro/religion

Om udseende/krop

Om hvad jeg oplever i den virtuelle verden



Unge er vant til at google - og vil helst ikke 
gøre deres forældre bekymrede…..



Sådan er der mange der opfatter samtalen 
med voksne….



Den måske vigtigste arena i alle 
hjem – som har stor betydning
I forhold til hvordan man klarer

sig på en arbejdsplads!

• Vigtig træningsarena
• Sammenhæng ml. 

dem, der snakker med 
forældre og dem, der 
snakker med sin 
vejleder…….

• Mere end bare ’Hva´
så?’



Og vi gentager:
Spørg! –

Systematisk
nysgerrighed

rummer et stadig
et stort didaktisk
og pædagogisk

potentiale!

Center for Ungdomstudier (CUR)



Hvem er 
det?



Og så den 
rigtig 
nemme…..



Alder spiller ingen rolle!

Center for Ungdomstudier (CUR)



Når man 
ringede til
kæresten fik
man fat i…..



Har du ”sekundære” voksne i dit liv…?

2015 2020
Ja, og jeg bruger dem 49,0 33,6
Ja, men jeg bruger dem ikke 22,3 32,2
Nej, og jeg savner det ikke 24,8 29,8
Nej, men jeg kunne godt tænke mig at have voksne at snakke med 3,9 5,3



De sekundære voksne rekrutteres ofte i familien, 
hvilket er uproblematisk for de fleste… ….

Hvilke voksne? Pct.
Bedsteforældre 41,9
Andre familiemedlemmer 37,3
Ældre søskende 35,2
Lærere 26,6
Venners forældre 17,4
Trænere/undervisere/ledere 15,3
Klubpædagoger 6,3
Anonyme rådgivningstjenester 3,6
Andre 12,9



Influencers før og nu…



Hvilke 
egenskaber 
efterspørges 
hos ”voksne 
influencere”?

Center for Ungdomsstudier (CUR)

• Nysgerrige voksne – som stiller spørgsmål i 
bevidstheden om at unge godt kan sige nej!

• Fagligt dygtige voksne som man kan lære noget 
af!

• Voksne som de har historie med….og specielt 
for drenge/mænd gør det sig gældende at 
samtalen er knyttet til konkrete aktiviteter! 

• Voksne der udfordrer og giver ansvar – efter at 
de har vist hvordan opgaven også kan udføres!



Tre “faser” i vejlederrollen…..

• Formgiveren der qua sin egen person og ageren 
skaber trygge rum for unge uden at kræve en 
ensretning.

• Tourguiden der følger med i unges processer, fordi 
han/hun selv har været der før eller har en større 
livserfaring med at navigere i ukendt terræn uden 
at gå vild.

• Motivatoren/inspiratoren der udfordrer unge til at 
træde ud over den personlige komfort-zone og 
møde det, som er anderledes.

Center for Ungdomstudier (CUR)



Når 
generationer 

mødes……



What´s the difference?

Unge i ”de gode gamle dage” Generation Z anno 2021

• Opdraget til pligt
• Opdraget til at lytte!
• Jeg lytter fordi de er 

noget – formel autoritet
• Opdraget til specialisering 
• Søger stabilitet!
• Opdraget til at slide!
• Lineært karriereforløb

• Opdraget til lyst

• Opdraget til at spørge! – men det gør de ikke!

• Jeg lytter fordi de kan noget – funktionel autoritet

• Opdraget til hele tiden at udvikle sig

• Søger forandring!

• Opdraget til at lege!

• Karriere præget af stor 
omskiftelighed

Center for Ungdomsstudier    www.cur.nu



Sund 
fornuft er 
så meget 
”last year”

• Sund fornuft er en samling af fordomme 
erhvervet som attenårig! (Einstein)

• Er det uhøfligt at svare på sms eller er det høfligt 
ikke at svare

Center for Ungdomsstudier    www.cur.nu





Nedslag 4:
De globalt(?) 
orienterede og 
udfordrede unge….



Fremtiden 
lyder……

91,5

47,6

44

4,8

3,6

…spændende

...spændende og ikke skræmmende

…spændende og skræmmende

…ikke spændende og skræmmende

…ikke spændende og ikke 
skræmmende

Fremtiden lyder...



De drømmer om det man altid har drømt om….

Center for Ungdomsstudier    www.cur.nu

Meget enig
Et godt parforhold 69,4
Et godt familieliv 65,9
Et spændende og udviklende arbejde 61,4
Et velbetalt arbejde 54,7
Karriere 52,1
At få børn 48,1
Fortsat at kunne videreuddanne mig 28,1
Et job i udlandet 23,8



Målrettede er unge 
der gerne skal 

ramme plet…i en 
verden hvor 

halvdelen af de 
jobs vi kender i dag 
ikke findes i 2030!



De mange valg…..

• ”… Jeg bekymrer mig en del for 
fremtiden, og mine forældre forventer 
en del af mig. I grunden oplever jeg 
reelt, at der er så mange 
valgmuligheder, og det er 
skræmmende. Jeg bekymrer mig meget, 
der er så mange ting, man kan, og de 
valg man træffer får store konsekvenser 
for ens fremtid...” ( Pige  17 år)



Det er OK at 
vælge noget
andet end de 

andre, men det 
er IKKE nemt!





Fra motivation til 
motivationer…..

”Alle unge bevæges af noget, men deres 
motivationsorienteringer har deres tyngde 
forskellige steder...”(Pless m.fl 2015)



Præstationsmotivation

Fokus på karakterer og 
placering i elev/studerende-

hierakiet….
Konkurrence

Fokus på at gøre det godt 
snarere end at lære nyt, på at 
bestå snarere end at forstå og 
en stor villighed til lære noget 

med der opleves som 
”meningsløst” fordi det tjener 

et højere formål…...



Vidensmotivation

Nysgerrighed Videnbegær

Optagethed af 
”omverdenen” – af at 

række udover sig 
selv…OG ET FOKUS PÅ 

ANVENDELIGHED!



Udfordringer…….



• Vær nysgerrig!
• Skab rum for såvel individuel som

kollektiv refleksion!
• I behøver ikke være eksperter, så

prøv jer frem…..og hold focus på
ikke kun at snakke om det 
“trygge”, men også om det vigtige!

Et par udfordringer



Tak for i dag…..



• Pause – tid til at strække ben



De gode historier I

• Marie Lund Knudsen, NIOR Bistro og Havnens 
Isbar ApS



De gode historier II

• Ronni Ziegler, Kjærgaard A/S



Industriens
innovative partner



2016
Åbner 

afdeling
i Fredericia

1921
Etableret

2010
Åbner 

afdeling
i Skive

2005
Åbner 

afdeling
i 

Dronninglund

2009
Flytter i nyt

energibesparend
e

domicil

2007
Ejerskabet overgår
til Per Smedegaard

2002
Morten Kjærgaard 

og Per Smedegaard 
gennemfører et

generationsskifte

2000
Åbner afdeling

i Odense

I 80’- og 90’erne intensiveres 
ydelserne til industrien

2016
Overtagelse 
af SR Pack

2020
Overtagelse af 

DSR Vest & 
Møn 

Maskinbyg

2020
K7 Group 
etableres

HISTORISK TILBAGEBLIK



Ronni Ziegler
• 48 år

• COO Kjærgaard A/S

• 31 års erfaring med robot/automation

Hvem er Kjærgaard?
• Ca. 160 ansatte

• Installationselektriker

• Elektriker
• Metal folk / konstruktør 
• Automationstekniker / programmør

• Ingeniør
• IT supporter/tekniker



PACKAGING WIND ENERGY

FORRETNINGSOMRÅDER
Knowhow

CAN INDUSTRY FOOD & BEVERAGE PHARMA



8 afdelinger           4 virksomheder           245 medarbejdere

K7 GROUP
Fire værdiskabende virksomheder til industrien



Løsning (HQ)

Odense

Dronninglund

Skive

Fredericia

AFDELINGER

DSR Vest - Fredericia

Møn Maskinbyg - Stege 

SR Pack - Løsning



REFERENCER



SAMARBEJDSPARTNERE



Generation Y & Z

• Balance mellem struktur og frihed

• Fleksibilitet - arbejdstid

• Motivere/begejstre 

• Mentorordning

• Åbne for muligheder

• Ikke så mange begrænsninger

• Stor udviklingspotentiale

• Super ressourcer



Tiltrækning

• Synlighed på alle platforme 
• (SoMe) – skoler/uddannelser

• Tydelighed 
• Hvad opgaverne består af

• Hvilke udviklingsmuligheder der er 
• Hvordan man arbejder og med hvem (teams/samme alder)



Udvikle
• Egne opgaver

• Ansvar

• Udfordringer

• Nye mål 

• Feedback 

• Nødvendig sparring



Fastholdelse

• Anerkend at der er andet end jobbet som fylder

• Fleksibilitet i forhold til den private situation

• Tæt dialog omkring udvikling, arbejdstid, opgaver

• Sociale Arrangementer 

• Skab den rigtige kultur



De gode historier III

• Henrik Jørgensen, Murer- og Betonfirmaet 
Erling Jørgensen A/S



Dialog ved bordene

• Hvad kan jeg tage med hjem i eget dagligt 
arbejde?



• Pause og tid til at strække benene



Finde uforløst potentiale I

• Ida og Benjamin fortæller om deres udbytte af 
Talentspejderkonceptet

• Før, under og efter forløbet 
• Mødet med den frivillige mentor



Finde uforløst potentiale II

• Tom Pedersen, idemand og leder af 
Talentspejderne i Danmark

• Sådan finder vi uforløst potentiale hos unge
• Professionelt koncept
• Frivillige mentorer

• Udvikler de unge
• Får selv udvikling og indsigt til lederrolle



Landsforeningen Talentspejdernes

Velafprøvet talentprogram

12 til 15 årige



• Idéen kom i 2010 – tre ildsjæle

• Landsforeningen Talentspejderne – bestyrelse

• Satspuljemidler 2,8 mill. 2012-2015 – udvikling af koncept

• Advisory board 

• 11 kommuner

• Lokalforeninger – Randers, Favrskov, Hedensted, Ringkøbing-
Skjern og Kerteminde

• Landssekretariat - Randers

Hvem er vi!



Advisory Board
Jan Tønnesvang, Professor

Helle Fisker, Master i læreprocesser 

Tom Th. Pedersen, Mentoring

Ann-Elisabeth Knudsen, Hjerneforsker 

Svend Erik Schmidt, Læringsekspert

Frede Braüner, Kostvejleder

LæringsstileLæringsstile
Positiv psykologi

Vitaliseringsmodellen

Programudvikler
Specialist i mentoring 

Kost og motion

Hjerneforsker



Evner og talenter

Læringsstile

De mange intelligenser

KarakterstyrkerTillærte færdigheder

Gener

Viden

Fysik

Præferencer

Interesser

Erfaring



Nerveceller og synapser



Programmet

24 møder af 1-1½ times varighed



Frivillige talentspejdere fra erhvervslivet



Øvelser og sjove lege



Elementer i læringsstile
Helle Fisker og Svend Erik Schmidt

• Psykologiske
Analytisk, holistisk, refleksiv, impulsiv. 

• Miljømæssige
Lyd, lys, indretning, temperatur.

• Fysiologiske
Auditivt verbal, auditiv, visuel, taktil, 
kinæstetisk, tidspunkt på dagen osv.

• Sociologiske
Alene, par, gruppe, autoritet, variation.

• Emotionelle
Motivation, struktur, vedholdenhed, 
tilpasning



De 7 intelligenser
Professor Howard Gardner

Eksempler på personer som har særlige evner inden for én af 
intelligenserne:

• Karen Blixen (sproglig intelligens)

• Niels Bohr (logisk matematisk)

• Carl Nielsen (musikalske intelligens)

• Piet Hein (rumlig intelligens)

• Messi (kropslig kinæstetisk)

• Ghandi (interpersonelle intelligens)

• Freud (intrapersonelle intelligens)



De 24 karakterstyrker/positiv psykologi
Martin Seligmann/Helle Fisker

1. Værdsættelse af det smukke og 
sublime

2. Videbegær/evnen til at lære nyt

3. Evne til at elske og blive elsket

4. Evne til at vise tilgivelse og nåde

5. Venlighed og generøsitet

6. Nysgerrighed og interesse for 
omgivelserne

7. Taknemmelighed

8. Analytisk og kritisk tænkende

9. Loyalitet

10. Fairness

11. Social intelligens

12. Beskedenhed

13. Lederskab

14. Visdom

15. Ærlighed og autenticitet

16. Mod

17. Selvkontrol og disciplin

18. Kreativitet

19. Entusiasme

20. Omhyggelig og forsigtig

21. Udholdenhed

22. Tro

23. Håb og optimisme

24. Humor



Selvet

Vitaliseringsmodellen
Jan Tønnesvang

Selvhævdelse og 
selvfremstilling 

Betydningsbærende 
andet og andre

Mestring og 
kompetenceudvikling

Samhørighed 

At være nogen/ 
blive lagt mærke til

At være god til noget/
at kunne blive dygtig til noget

At kunne se frem til 
noget /se op til nogen

At høre til et sted
Modelgrundlag: Jan Tønnesvang



Møde 22 – klar til overdragelse



Opsamling

De frivillige talentspejdere:
• Bevidstgøre de unge om deres evner og talenter
• Styrke de unges selvværd og selvtillid
• Styrke og udvikle de unges uddannelseskompetencer
• De unge får en større selvindsigt
• Gør de unge uddannelsesparate
• Hjælper de unge med at vælge uddannelse
• Bevidstgøre de unge om erhvervslivets krav



Gennemførelsesrate

Gennemført Ønskede at stoppe før tid Manglende fremmøde

8 pct.

6 pct.

86 pct.



Koncept

1. Partnerskabsaftale indgås med kommune
2. Kommune udpeger koordinator i skoleforvaltningen
3. Skolen giver elev og forældre tilbud
4. Forældre og elev melder tilbage til koordinator
5. Talentspejderne indkalder til første møde mellem –

elev, mentor, forældre og Talentspejderne
6. Samarbejdsaftale indgås
7. Mentorarbejdet starter



24 møder

- I mødes på virksomheden/biblioteket ca. hver uge!
- I gennemgår materialet – udviklet i samarbejde med 

landets førende læringseksperter
- Struktureret og guidet talentprogram  
- 24 møder - tre levels – certifikat ved hver 8. møde
- Sponsorløn kr. 24x25,00 = 600,- til fornøjelser 

sammen
- I bestemme selv om møderækken forlænges!  



Sidegevinster



Vi kan sammen gøre en forskel!



Se flere glade unge på 

www.talentspejderne.org
www.facebook.com/talentspejderne



Opsamling og tak for i dag

• Håber I har fået god og nyttig viden om 
hvordan I skal gøre Jer lækre for unge

• Talentspejderne søger nye mentorer
• Næste kurser: 

• Fysisk kursus 
• Virtuelt kursus -

• Husk kick off på Netværkstedet 12.11.21


