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HVORFOR VIL 
ERHVERVSLIVET 
GERNE INVESTERE I 
FOLKESKOLEN? 



DET 21. ÅRHUNDREDES KOMPETENCER OG STEM 

https://other
lab.com/ab
out 

 

https://otherlab.com/about
https://otherlab.com/about
https://otherlab.com/about


NYE TEKNOLOGIER – NYE KOMPETENCER 

http://www.effekt.dk
/regenvillages/ 

 

http://www.effekt.dk/regenvillages/
http://www.effekt.dk/regenvillages/


OFFENTLIGT PRIVAT SAMARBEJDE 

http://www.sosunord.dk/fu
turelab/snoezel/sanserum/ 

http://www.sosunord.dk/futurelab/snoezel/sanserum/
http://www.sosunord.dk/futurelab/snoezel/sanserum/


ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER MERE 
UDDANNET ARBEJDSKRAFT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMLET SET: UDSIGT TIL MANGEL PÅ UDDANNET 
ARBEJDSKRAFT  



HVAD SKAL MAN KUNNE 

• Dygtige – meget dygtige - medarbejdere på alle pladser 
• Medarbejdere der kan og vil skabe værdi for andre 
• Begejstrede medarbejdere, der gør det, der skal til, i en 

turbulent virkelighed 
• Medarbejdere, der kan forstå og arbejde fornyende på 

basis af ny viden og teknologi fra hele verden 
• Medarbejdere der kan oversætte fra abstrakt ide til konkret 

service eller produkt 
• Markant underskud af teknisk, naturfagligt, og 

sundhedsfagligt kvalificerede på alle uddannelsesniveauer 
 



HVAD SKAL MAN KUNNE  
• Ingen efterspørgsel efter svagt kvalificerede ufaglærte 
• Vigende efterspørgsel efter dygtige ufaglærte 
• Vigende efterspørgsel efter svage faglærte 
• Stigende efterspørgsel efter højt kvalificerede faglærte 
• Stigende efterspørgsel efter teoretisk funderede 

praktikkere 
• Ingen efterspørgsel efter svagt funderede teoretikere 
• Stigende efterspørgsel efter stærke teoretikere med et 

anvendelsesperspektiv 
• Global efterspørgsel efter de bedste 



LIVSDUELIGHED 
• Etisk kompas der giver orientering i verden. Skelnen mellem, ondt og 

godt, rigtigt og forkert, give retning 
• Viden om de sociale og fysiske omgivelser - demokratiske 

fællesskaber 
• Lyst til at gøre noget med nogen der kan noget andet end en selv 
• Lyst til at være en del af civilsamfundet og foreningslivet 
• Ambition, at gøre sig umage og begejstring 
• Behovsudsættelse 
• Dømmekraft 

 



FORMEL PÅ X-FACTOR 

• Arbejdspladser forudsætter konkurrencekraft 
 

•KK = S * Rb * Rs / O 
 

• Snedighed, Rammebetingelser, Råstyrke, Omkostninger 
 
 
 

• Kilde: Lars Goldschmidt, tidl. direktør DI 
 



LIFE 
LÆRING  
INSPIRATION 
FASCINATION 
ENGAGEMENT 

 



VISIONEN – EKSPERIMENTERENDE 
BØRNELABORATORIER 

• Udvikle fremragende læringslaboratorier, der 
skaber.. 

• nye standarder for anvendelsesorienteret 
eksperimenterende naturfagsundervisning, 
som.. 

• motiverer børn og unge til at engagere sig i 
naturfag bredt.. 

• og får lyst til at uddanne sig videre inden for 
STEM+. 
 

Test af læringspakken Enzymjagten – 6. klasse natur/teknologi. Hvordan kan naturens ressourcer 
erstatte kemikalier og andre miljøbelastende metoder? Udarbejdet med Novozymes.  



VIRKELIGHEDENS FORSKNING 

• Virkelighedsnære forsknings-
problemstillinger fra virksomheder og 
akademiske forskningsmiljøer 

• Naturvidenskabelig dannelse 
• I samfundets tjeneste, åbenhed om etiske 

dilemmaer og teknologiforståelse som 
fundament for at forme fremtiden. 

Stamceller 



KERNEN I LIFE - LÆRINGSPAKKER 
Læringspakker formidles på LIFEs fire 
platforme: 
 
• Materialekasser 
• Digital platform 
• LIFE Bygningen 
• Mobillaboratorier 

 
I hele Danmark gennem partnerskaber 

• 0-18 år – social mobilitet og køn 
 
 Stamceller 



 



 









EX PÅ NANO/MATERIALE-LABORATORIUM 

Materialeteknologi – 
Læringspakke gymnasiale udd 

Mikrosafari – i stor forstørrelse 
Læringspakke 0.-3 klasse  

Fotokatalyse – energilagring, 
selvrensende overflader  



EX PÅ FYSIOLOGISK INNOVATIONSLABORATORIUM 
Læringspakke – Fysisk aktivitet, sundhed og unge 

Analyse af fysisk aktivitet med 
højhastighedskameraer 
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