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Byer
i fremtiden

Den flettede by – funktionerne 
blandet

Virksomheden uden 
hovedsæde

De nye nomader på vej fra oase 
til oasen

Dagen som en lang, fraktal rute 
igennem byen
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Privat forbruget i DK 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

(1844=indeks 100)



Hvad lever vi af i dag?
(netto)

▪ Eksport industrivarer 68 mia. (medico 39 mia., maskiner 19 mia., 
møbler 5 mia., instrumenter 5 mia.) 

▪ Eksport landbrug (70 mia.)

▪ Søtransport (52-60 mia.)

▪ Varetilknyttede tjenester (17-18 mia.)

▪ Varetilknyttede tjenester, merchanting (16-19 mia.)

▪ Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)

▪ Lufttransport person og godstransport land (10 mia.) 

▪ Royalties og licenser (3-4 mia. kr.)

▪ En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)

▪ …resten giver underskud



Demografi Danmark
Absolutte tal 2017-2027

Kilde: Danmarks Statistik, 2017

2017, pers 2027, pers. Ændring

0-9 625110 695802 70692

10-19 684875 649069 -35806

20-29 768937 756866 -12071

30-39 676721 791977 115256

40-49 782457 681543 -100914

50-59 781554 766618 -14936

60-69 672558 735849 63291

70-79 513248 579694 66446

80-89 205327 332444 127117

90 + 43116 53583 10467

I alt 5753903 6043445 289542



Kilde:The Economist, sept. 2th, 2014



Arbejdsmarkedet i fremtiden

Der bliver atter mangel 
på

arbejdskraft i fremtiden

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelses-længde



Disruptive technology
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What are Smart Contracts?

Smart contracts help you exchange money, property, 

shares, or anything of value in a transparent, conflict-

free way while avoiding the services of a middleman.

The best way to describe smart contracts is to compare 

the technology to a vending machine. Ordinarily, you 

would go to a lawyer or a notary, pay them, and wait 

while you get the document. With smart contracts, you 

simply drop a bitcoin into the vending machine (i.e. 

ledger), and your escrow, driver’s license, or whatever 

drops into your account. More so, smart contracts not 

only define the rules and penalties around an 

agreement in the same way that a traditional contract 

does, but also automatically enforce those obligations.



Ray Kurzweil: In The 2030s, 
Nanobots In Our Brains Will Make 

Us 'Godlike'



Maden produceres i et 
laboratorium



3D print af facade 
Holland



By NeedCokeNow - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27546041



Globalisering 3.0
(Industri 4.0)

Automatisering, robotisering og effektivisering af alle processer i 

danske virksomheder

Big data, nye energikilder, clouds, mobildata, nye materialer, 

deleøkonomi, AI, 3D printning, biotech

Konsekvens – en andel af højt specialiseret arbejdskraft bliver 

vigtigst på alle områder (manuelt & boglige)

En del af jobbene forsvinder og erstattes af ny teknologi 

(rutinejobs contra ikke-rutine)

Men de kommende 5 år ventes arbejdskraftmanglen at blive større 

(Klaus Schwab, Davos)



Fremtidens samfund:
▪ Informationsbearbejdelse – fremtidens vigtigste 

kvalifikation:

▪ Alt det, der ikke er rutine

▪ Finde, sorterer, behandle, omforme, smide væk, 
destillere, lave en syntese

▪ Det bliver også et krav for at klare sig som borger og 
menneske

▪ Vi har ikke længere de samme jobs gennem hele livet

▪ Fortsat uddannelse

▪ Curriculum fra skolen findes gennem hele livet

▪ Der er brug for at lære hele livet 

▪ Samarbejde med mange mennesker, hele tiden



Hvad skal man lære i 
fremtiden skole?

▪ Selvgående – selvforvaltning

▪ Kreativitet – det er kombinatorik i en avanceret 
udgave

▪ Sprog: Engelsk + flere fremmedsprog

▪ Social fleksibilitet og rummelighed – at kunne 
samarbejde med alle og over afstand

▪ Kultur: Indisk, kinesisk, russisk

▪ Innovation – at tilrettelægge processen

▪ …og en hel del faglig kunnen



Læringsformer om 10 år

▪ LP-modellen (læringsmiljø og pædagogisk analyse)
▪ At lære af erfaring samt udvikle og forbedre gode læringsmiljøer 

(relationelle skolebillede)

▪ Selvlæring mellem eleverne
▪ På eget klassetrin, mellem årgangene – ældre elever optræder som 

lærere

▪ Programmed learning, AI og E-læring – Gennembruddet er der, 
og vi kan lære rigtigt meget via digitale læringsenheder og AI 
programmer

▪ Vi behøver ikke den gamle klassemodel ret meget længere –
industrisamfundet er fortid og vi skal løfte læring og dannelse 
de kommende år 



At lære…
…og at danne

▪ Indlæring i Comfort zone går 
langsomt

▪ Indlæring i Learning zone går 
ekstremt hurtigt

▪ Ude i panik zonen lærer vi 
slet ikke

▪ Meget tid i skole i fremtiden 
skal gå med at bringe 
eleverne i learning zone

▪ Selvværd, anerkendelse mv. 
meget vigtig



Åben skole

▪ Skolen uden mure – læring kan foregå alle steder i 
samfundet

▪ Det omgivende samfund – besøg på alle de steder og 
med alle de formål, man har mulighed for

▪ Ud af skolen hver uge – og måske efterhånden 
skoledage, der simpelthen foregår uden i samfundet

▪ Det kræver læring og tilvænning blandt eleverne

▪ Det kræver også opdragelse af forældrene



Fremtidens læring uden den 
gamle struktur:

▪ Opløs fagene men behold nogle fag

▪ Digitale platforme for alle fag, samarbejdende grupper og 
klasser

▪ Digitalt samarbejde – gør det smart og hurtigere

▪ Digitale samtaler – den nye organisations-lim

▪ Opløs klasserne – behold stamklasser i nogle fag

▪ Opløs årgangene – lad de store lære til de små

▪ Omdan klasserne ofte – gerne hvert år. Mobning skyldes 
bl.a. alt for lang social afhængighed af få.

▪ Lær eleverne at kunne selv



Block Chain teknologi i 
læringen og skolen

▪ Digitalisering af læringen er i fuld gang – men vi kan komme 
endnu længere med Block Chain

▪ Block Chain kan anvendes til styring af individuel læring og 
umiddelbar opfyldelse af aftaler og læringsforløb 

▪ Prøv at forestille jer, at eksamener afskaffes og arbejder 
bedømmes direkte samtidig med udførelsen… Måske!

▪ Anvendt sammen med levende lærere kan tilbagemeldinger til 
eleverne gøres langt bedre

▪ Det kræver også pædagogik og indlevelse i dialogen med eleven



Den nye lærerrolle?



Digital dannelse – en proces

▪ Det digitale univers er under udvikling og dannelse

▪ Det var romanen, avisen og de elektroniske medier også 
igennem en årrække

▪ Digital dannelse for eleverne og mindre børn må omfatte 
social læring:

▪ Absolutheden i digitale posts – det kan ikke fjernes

▪ Synligheden og dens uforudsigelighed – spredningen kan ikke 
forudsiges

▪ Vi voksne er heller ikke gode til digital dannelse – selv om vi synes, 
vi er det

▪ Dannelse er selvadministration af adfærd på digitale platforme –
de unge skal lære at være selvadministrerende og lære hinanden 
det



(Verden) og skolen i 2050



Verden i 2050

▪ Vi overvurderer ofte forandringerne

▪ I 1970 blev en bog udgivet om år 2000

▪ Vi ville leve under vandet i byer og i rummet – der er stadig 
lang vej

▪ Vi ville have kæmpe store samfund – men fik nationalisme 
igen

▪ Vi ville have computere, der var bedre end mennesker – men 
fik kun en del af drømmen

▪ I 2050 vil meget ligne Danmark i dag, men forandrin-gerne vil 
være store alligevel – over dobbelt så rige!



Skolen år 2050

▪ Er en platform og et samlingssted – både digitalt, fysisk og 
socialt

▪ Vi har forandret læring, dannelse, skolearbejde og -ledelse til en 
helt ny form, der er digitalt båret hele tiden, men også bygger 
på sociale fællesskaber og accelereret læring i grupper

▪ De gamle modsætninger er opløst og forenet i et nyt overordnet 
princip om løbende udvikling og livslang læring for alle – børn & 
unge skifter skole, men forlader aldrig den gamle

▪ Skolen har ingen begrænsende mure – kan være overalt
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