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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



Kilde: Danmarks Statistik

Privat forbrug 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Mængdeindeks



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



Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2014-2024
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Demografi Danmark 
Absolutte tal 2014-2024

Kilde: Danmarks Statistik, 2014

2014 2024 Ændring

0-9 634915 637361 2446

10-19 690477 647606 -42871

20-29 701980 759574 57594

30-39 687819 721227 33408

40-49 809742 687191 -122551

50-59 737523 787306 49783

60-69 694276 690049 -4227

70-79 435525 590510 154985

80-89 193364 271356 77992

90 + 41523 49079 7556

I alt 5627144 5841259 214115



Arbejdsmarkedet i 

fremtiden

Der bliver atter 
mangel på

arbejdskraft i 
fremtiden

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelses-længde



Indiens high-tech center



Globalisering 2.0

 Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”
 Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids

 Kreative medarbejdere

 White coller sweat shop arbejde 
 Digital udprikning i Dacca

 Hvorfor? – prisen er bedre og de er ofte tættere 
på markederne

 Vi skal leve af det, vi er bedre til end de andre –
og hvor vi kender markederne bedre



Befolkningens 

uddannelsesniveau
(2013)
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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)



Kilde: The Economist, sept. 2th, 2014



Innovation

er fremtidens mantra

- ikke viden

 Vi skal være bedre end andre til at udvikle nye 
produkter og services
 Kreativitet – kan læres!

 Innovation – skal planlægges

 Selvstændighed – selvgående

 Mere opfindsomme end andre

 Kombinatorik – at sætte noget sammen, der ikke før 
er sat sammen

 Man kan ikke leve af viden alene – men kun af 
virksomheder, der anvender viden til 
frembringelse af produkter og services



Moores lov
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Det digitale revolution 

– 3 led

1. Den digitale teknik anvendes til at effektivisere 
bestående processer

Matematik, bogføring, datalagring mv.

2. Dernæst anvendes digitalisering på nye 
områder:

Tekst, billeder, film, Internettet, indkøb, sags-
systemer, arbejdsprocesser, sekretærfunktioner

3. Teknologien laver om på vores samfund 

Vi flytter ind i det digitale landskab og bor, 
arbejder og lever på nye måder



Teknologien i fremtiden

 Stadig hurtigere devices – Moore’s lov virker 
stadig og faktisk lidt hurtige 

 Teknologien bliver moden – det betyder, at den 
forsvinder som noget synligt

 Vi vil som en selvfølge tale eller skrive ud i 
luften, på folie eller på anden måde

 Alle de nye medieformer – e-book, 3D, 
sammenfoldet folieskærm, læringsplatforme 
uafhængige af medie

 Forsvinder bogen? – indtil videre ikke, men den 
får en anden rolle



Fremtidens samfund:
Informationssamfundet på vej mod 

innovationssamfundet

Informationsbearbejdelse – fremtidens vigtigste 

kvalifikation:

 Finde, sorterer, behandle, omforme, videre-sende, 

smide væk, destillere, lave en syntese

 Arbejdet med information bliver meget mere 

omfattende

 Det bliver også et krav for at klare sig som borger 

og mennesker

Vi har ikke længere de samme jobs gennem hele livet

Der er brug for at lære hele livet 

Samarbejde med mange mennesker, hele tiden



Fremtidens krav til digital 

duelighed:

 De digitale indfødte har mange kvaliteter –

facebook, hurtigskrivning, snapchat, google-it 

 De betragter det digitale som en del af verden –

findes det ikke på nettet, findes det ikke

 Men de mangler ofte færdigheder i:

 Regneark, avancerede billedprogrammer, 

matematiske modeller mv.

 Kritisk dybde i informationssøgningen – øvelse i at 

finde de rigtige informationer de rigtige stedér

 Langsomhedens nådegave – gør det lige rigtigt



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)

 Læringsstile er kommet for at blive

 Krop, øre, mund og hænder ….og alle mulige kombinationer

 Selvlæring mellem eleverne

 På eget klassetrin, mellem årgangene – ældre elever optræder 

som lærere

 E-læring – vil klart få et gennembrud, når nogen knækker den 

pædagogiske kode fra eksempelvis spil

 Forelæsningen og fortælling i skolen – gerne for større 

forsamlingen



At lære…

 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



EVA og teknologi i skolen:
9 fakta om IT i undervisningen

1. Lærerne er ikke it-forskrækkede

2. It er kun et supplement

3. It-pædagogikken halter

4. It er ikke elevernes redskab

5. Digital dannelse overses

6. It er et ledelsesspørgsmål

7. Lærernes it-kompetencer skal styrkes

8. Mangelfuld adgang til it

9. Fortsat sedler i tasken



Lærerene savner 

efteruddannelse 
Kilde: Tidskriftet Folkeskolen jan 2012



Hvad skal der ske digitalt?
Jeppe Bundsgaard, DPU, Aarhus 

Universitet

Vi skal opnå, at

 Eleverne er aktive, søgende og undersøgende

 Eleverne oplever autentiske situationer

 Eleverne producerer og kommunikerer

 Eleverne tilegner sig faglig viden, tilgange, metoder 

mens eller lige før de skal bruge dem

 Eleverne arbejder sammen

 Skolen ikke kun findes i klasseværelset

 Alle elever arbejder med udfordringer, der passer til dem 

(inklusion og differentiering))



Udfordringer for læreren

Flere grupper arbejder a-synkront med forskellige 

faser af forskellige delopgaver – det stiller krav til

 Strukturering af arbejdsstier

 Organisering af samarbejdsgrupper

 Introduktion af faglige perspektiver, metoder og tilgange

 Øje for og udfordringer til alle elever på deres niveau 

(undervisningsdifferentiering)

 Få faglige aspekter af arbejdet tematiseret når der er 

behov for det.

 At kunne gennemskue hvad der er faglighed i

 At kende alle de faglige aspekter



Hvor digital er skolen?

 Skolebestyrelsen – man kan maile til alle og det virker 

velovervejet

 Skolens ledelse og skolens lærere og andet personale 

kan nås direkte med mail – fint

 Hvad med skoletandlægen?

 Refleksivt site er ønskværdigt – til tablets og mobil

 Pas på med sproget på nettet – det bliver så direkte og 

nøgent: Indbinding af bøger

Der er én lille ting, der kan være med til at forbedre skolens økonomi – uden at 

det koster alverden. Nemlig indbinding af bøgerne! Vi skal derfor bede forældrene 

om at være med til at sikre, at alle bøger – bortset fra personlige hjemlån til 

fritidslæsning – indbindes.

Hvis en elev ikke indbinder bøgerne, så betragter skolen det som et tegn på, at 

eleven vil købe bøgerne til ejendom. Der bliver derfor sendt en regning for 

bøgerne.



Selvevaluering IT:

Er vi gode nok og hvordan 

bliver vi bedre?



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



Folkeskolereformen og 

helhedsskolen

 Der sker sådan set ikke så meget – men en del med 

lærernes arbejdsvilkår

 Vi skal se skolen på samme måde som før – og huske 

på at rigtigt meget af skolereformen er symbolsk politik 

fra Christiansborg

 ”Obligatorisk frivillig lektiecafe” – øhh hvad så?

 Det er sådan set en god ide af fjerne det 

stigmatiserende i lektier og forskellig baggrund

 …Men det er en meget særlig form for dansk ligemageri 

at kræve det af alle på en gang – hjælper det?

 Inklusion – er det avanceret eksklusion?
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