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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

Befolkningsudviklingen
Danmark 2013-2023
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Demografi Danmark
Absolutte tal 2013-2023
2013

2023
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Arbejdsmarkedet i
fremtiden
Der bliver atter
mangel på
arbejdskraft i
fremtiden

Særlige
evner

De ufaglærte taber:

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

Hvad lever vi af i dag?
(netto)
 Eksport industrivarer (medico 24 mia, maskiner 29 mia,
møbler 5 mia, instrumenter 3 mia)
 Eksport landbrug (50 mia.)
 Søtransport (45-58 mia.)
 Varetilknyttede tjenester (13-15 mia.)
 Varetilknyttede tjenester, merchanting (10-14 mia.)
 Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)
 Lufttransport person og godstransport land (8-10 & 2-4)
 Royalties og licenser (2,5-4,5 mia)
 En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)
 …resten giver underskud

Industriproduktion i Verden:
USA på 1. pladsen

Befolkningens
uddannelsesniveau
(2012)
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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
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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

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
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Fakta om familien
 Ikke færre familier - singlerne er overvurderet
 Danske familier er mere sammen med deres børn end
for 15-25 år siden
 72% bor sammen med far og mor
 65% af danske børn vokser op med begge deres
biologiske forældre
 18% af børnene har en enlig forsørger (2% en enlig far)
 10% bor med forsørger og ny partner
 Familien er blevet et valg
 Stadig mange skilsmisser, men folk gifter sig igen

Forældrenes krav til
skolen
 Moderne forældre er drøn irriterende:
 Tænker ikke i systemer – men i individer
 Børn er blevet til et projekt
 Vi tror ikke på autoriteter

 De forlanger følgende:
 At vores barn lærer noget
 Social velfungerende for vores barn
 At børnene kan komme videre i livet

 Der er også dem, der falder igennem som
forældre

Hvad skal man lære?
 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

Fremtidens læring uden
den gamle struktur:
Opløs klasserne – behold stamklasser i nogle fag
Opløs fagene men behold 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
 Skole skal være SKOLE: Tag ansvar for eleverne
læring – skyld det ikke over på forældrene





Fremtidens læring uden
den gamle struktur:
Opløs klasserne – behold stamklasser i nogle fag
Opløs fagene men behold 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
 Skole skal være SKOLE: Tag ansvar for eleverne
læring – skyld det ikke over på forældrene





Lærerrollen i denne fremtid

Antorini og Østergaard:
Undervisning og uddannelse
 Det danske uddannelsessystem er i strid med
sig selv for tiden
 Så meget at vi har to ministre for hvert sit
synspunkt
 Enten skal vi uddannelse os så langt og så lang
tid som muligt – eller også skal vi sikre de
rigtige uddannelser til de erhverv vi lever af
 Kampen står på lige nu og sender store bølger
ud i hele uddannelsessystemet

Målene er i konflikt med
sig selv
 95% skal have en ungdomsuddannelse
 Inklusion i folkeskolen – så få som muligt i
specialundervisning
 Det skal ske et fagligt løft på de erhvervsfaglige
uddannelser – adgangsbegrænsning og krav om 2 i
dansk og matematik
 Vi skal have 25% akademikere i 2020
 Professionalisering og akademisering af
professionsuddannelserne – flere prof. bachelorer
 Verdens bedste universiteter
 Fastholder taksametersystemet - standarden falder

Skolens udvikling
 Skal ikke blot være uddannelse, læring og
kompetencer
 Skal også forberede eleverne til at vælge – og til at
vælge rigtigt, men vi ved ikke hvad der er rigtigt!
 Vi har brug for en langt større del, der tager en
faglig uddannelse
 Fremtiden lærer forventes at kunne arbejde med
disse forhold i forhold til eleverne
 Dertil kommer inklusion og alle de problemer det
giver

Lærerrollen
 Skal være coach og udfordre eleverne
 Skal også være tankpasser og fylde på det faglige
niveau
 Skal være pædagogisk og konfliktløsende i en
børnesociologisk betydning
 Skal være i stand til at gennemskue elevernes potentiale
og guide dem i den rigtige retning i
uddannelsessystemet
 Skal sørge få at alle er parate til en ungdomsuddannelse
 Inkluderende i sin undervisning
 Skal være ledelsesparet, kompetenceudviklet, fleksibel

Lærernes uddannelse til
disse roller
 Der er ret høje faglige krav, men lige så høje
sociale, pædagogiske og coachingmæssige krav
 Det bliver svært at være lærer
 Svaret er teams – bruge de enkeltes kompetencer i
et større team
 Svaret er også samarbejde med pædagoger og
andre, der kommer ind i systemet
 Samarbejde med de erhvervsfaglige skoler og en
integration mellem erhvervsuddannelser og
udskolingen

DL, tillidsfolk og arbejdsmiljø

Arbejdsmarkedsmodel

Aftalemodellen
 Arbejdsmarkedets
parter aftaler via
overenskomster
 Forhold om løn,
fridage, børns første
sygedage mv.
 EU-lovgivning ind i via
forordning og direktiv

Love - politikere
 EU-modellen, franske
og tyske (svenske)
model
 Love som regulerer
lønmodtagers
rettigheder og
arbejdsgiver
forpligtelser

EU og arbejdsmarkedet

 Hvidbogen fra 1985 er central for at forstå EU og
arbejdsmarkedet
 Konkurrencefremme på en stort indre marked

 Maastricht aftalen indskriver arbejdsmarkedet
parter i traktaten
 Arbejdskraftens frie bevægelighed: Polske
håndværkere i Danmark
 Opgavernes frie bevægelighed: Arla´s
regnskabsafdeling i Krakow
 Alt er efter EU planen – det betyder på lang sigt at
arbejdsvilkår og lønninger vil nærme sig hinanden

Fremtidens fagforening
 Fra de klassiske modsætninger til interessevaretagelse
af medlemmernes interesse overfor samfundet i
Danmark og verden
 59 % af danskerne – den vigtigste rolle er at påvirke
politikerne til fordel for deres medlemmer (Cevea 2009)
 Fagbevægelsen skal være en drivkraft til et mere
retfærdigt samfund og ikke bare et forsikringsselskab
 Udnytte at man er mange - serviceydelser, rabatter,
samlede tilbud
 Forbedre medlemmers værdi på arbejdspladsen og i
samfundet

Medlemsservicen
 Den tætte lokale kontakt med medlemmerne, sikrer,
at man forstår behov og ønsker
 Tillidsmændene og sikkerhedsrepræsentanter er
omdrejningspunktet
 Den individuelle service –telefon, email, sms og
personlige samtale (hotline)
 Høj faglige ekspertise i fagforeningen
 Garantien for den enkelte, hvis de kommer i
klemme med hensyn til løn, arbejdsvilkår og
ledighed

Goddag til Corydon og
embedsmændene








Scientipolitis på højeste plan
Ønsker at styre skolerne og resten af det off.
Forstår meget sjældent det de styrer til bunds
Men forstår den politiske virkelighed meget bedre
Det vil give særlige udfordringer i fremtiden
I skal lære deres tænkemåde og bruge den
Lovbestemte ’overenskomster’ eller egentlig
lovgivning fremover
 Konkurrencestaten – tilpasset globaliseringen

Status, aflønning mv.

 Efter seneste overenskomster er der ingen grund til
at anvende traditionelle kampmidler
 Højere status er lig med højere løn
 Gør Jer selv til en slags særlige ledere af læringen
– og hæv overliggeren for faglig kunnen
 Vejen går gennem befolkningen – ikke gennem
politikere, KL mv.
 Det er image og PR, der bringer bedre vilkår
 Husk også at det ikke er så dårligt at være lærer

www.fremforsk.dk
Jesper Bo Jensen
Fremforsk
Kannikegade 18
8000 Århus C

E jbj@fremforsk.dk
T 86 11 47 44
M 20 67 45 00

Lærerrollen i denne fremtid

Ny teknologi og
lærerrollen
 Virtuel undervisning, programmeret
undervisning og nye sammensætninger af
elever nødvendig for at opnå det differentierede
faglige niveau
 Det er meget vigtigt at læreren opnår en høj
grad af kompetence i de nye medier og metoder
 Det kan frigøre ressourcer til alle de øvrige
indsatsområder
 Dertil kommer massiv efteruddannelse på de
øvrige områder

Arbejdsmarkedsmodel

Aftalemodellen
 Arbejdsmarkedets
parter aftaler via
overenskomster
 Forhold om løn,
fridage, børns første
sygedage mv.
 EU-lovgivning ind i via
forordning og direktiv

Love - politikere
 EU-modellen, franske
og tyske (svenske)
model
 Love som regulerer
lønmodtagers
rettigheder og
arbejdsgiver
forpligtelser

EU og arbejdsmarkedet

 Hvidbogen fra 1985 er central for at forstå EU og
arbejdsmarkedet
 Konkurrencefremme på en stort indre marked

 Maastricht aftalen indskriver arbejdsmarkedet
parter i traktaten
 Arbejdskraftens frie bevægelighed: Polske
håndværkere i Danmark
 Opgavernes frie bevægelighed: Arla´s
regnskabsafdeling i Krakow
 Alt er efter EU planen – det betyder på lang sigt at
arbejdsvilkår og lønninger vil nærme sig hinanden

Fremtidens fagforening
 Fra de klassiske modsætninger til interessevaretagelse
af medlemmernes interesse overfor samfundet i
Danmark og verden
 59 % af danskerne – den vigtigste rolle er at påvirke
politikerne til fordel for deres medlemmer (Cevea 2009)
 Fagbevægelsen skal være en drivkraft til et mere
retfærdigt samfund og ikke bare et forsikringsselskab
 Udnytte at man er mange - serviceydelser, rabatter,
samlede tilbud
 Forbedre medlemmers værdi på arbejdspladsen og i
samfundet

Fremtidens arbejdsmiljø

 Teams, samarbejde og sammenhold kan sikre et
bedre arbejdsmiljø – blandede teams
 Det er stadig en udfordring at arbejde i gamle
lokaler med dårligt indeklima
 Ledelse er den vigtigste faktor i det psykiske
arbejdsmiljø – stil krav og gå op i systemet
 Hold forældrene ude af skolen – det er nødvendigt
for den enkelte lærer og pædagog
 Samarbejde med pædagoger og andre grupper på
skolen sikre bedre miljøer

Medlemsservicen
 Den tætte lokale kontakt med medlemmerne, sikrer,
at man forstår behov og ønsker
 Tillidsmændene og sikkerhedsrepræsentanter er
omdrejningspunktet
 Den individuelle service –telefon, email, sms og
personlige samtale (hotline)
 Høj faglige ekspertise i fagforeningen
 Garantien for den enkelte, hvis de kommer i
klemme med hensyn til løn, arbejdsvilkår og
ledighed

Goddag til Corydon og
embedsmændene
 Scientipolitis på højeste plan
 Ønsker at styre skolerne – herunder jeres som en
lille sidekategori – og resten af den off. Sektor
 Forstår meget sjældent det de styrer til bunds
 Men forstår den politiske virkelighed meget bedre
 Det vil give særlige udfordringer i fremtiden
 I skal lære deres tænkemåde og bruge den
 Lovbestemte ’overenskomster’ eller egentlig
lovgivning fremover
 Konkurrencestaten – tilpasset globaliseringen

Status, aflønning mv.

 Efter seneste overenskomster er der ingen grund til
at anvende traditionelle kampmidler
 Højere status er lig med højere løn
 Gør Jer selv til en slags særlige ledere af læringen
– og hæv overliggeren for faglig kunnen
 Vejen går gennem befolkningen – ikke gennem
politikere, KL mv.
 Det er image og PR, der bringer bedre vilkår
 Husk også at det ikke er så dårligt at være lærer
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