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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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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



Demografi Kalundborg 

kommune
Absolutte tal 2015-2025

2015 2025 Ændring

0-9 4916 4377 -539

10-19 6036 4996 -1040

20-29 4030 3774 -256

30-39 4891 4702 -189

40-49 7007 5223 -1784

50-59 7142 6873 -269

60-69 7156 6886 -270

70-79 4649 6227 1578

80-89 1859 2827 968

90 + 388 482 94

I alt 48074 46367 -1707



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



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
(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)



Andel 20-24 år med kun 

grundskole i 2014



Fremtidens forskellige 

forventninger 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

 De kan ofte rigtigt meget med de nye medier

 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



Livets nye faser
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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 et projekt og Vi tror ikke på autoriteter

 Vi forlanger, at vores barn lærer noget

 Social velfungerende for vores barn

 Der er også dem, der falder igennem som 
forældre – og i dag er forældrene en del af 
skolegangen
 Den sociale arv er igen tung i skolesystemet

 Hvem har gavn af lektiecafeer?

 Vi må løfte de nederste og skubbe på de øverste!



De seks generationer, 

værdier og teknologier

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital Natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2001 - 2010



Karakteristika  for  Z og New

Millennium (født 1990 – 2011) 

 Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil 

gøre alt for. Børnene i første række.

 De har individuelle læreplaner fra de starter i 

daginstitutioner, og folkeskolen den individuelle 

tilgang siden 2003.

 Børn lærer hurtigt at indgå i mange forskellige 

sammenhænge og skifte roller og værdier 

afhængig af, hvem de er sammen med 

 Forventer, at vi ser dem – som det unika, de er!



Generation Z, New 

Millennium og fremtiden

 Krisen har præget deres socialisering

 De bor i en provins i verden kaldet Danmark, ikke 

særligt nationale

 De er og bliver mere sociale og engageret i samfundet 

og mindre optaget af forbrug – gøre en forskel

 Har meget travlt med at forbedre egne kompetencer i 

skolen, få noget på CV’et, gøre sin profil bedre, blive set 

af de rigtige

 ”Vi gider ikke dem, som laller rundt

 Super kompetente digitale indfødte med stor forståelse 

for netværk



Venner og fællesskabet – det 

vigtige i livet.

 Hver Digital Native = stor personligt netværk

 4-8  intime venner(mindst 1 gang om måneden)

 30-50 venner/bekendte fra skole, sport m.v. (sms, 

snapchat, instagram mv.)

 Mange venner på Facebook – som er et officielt 

vindue

 De mindre børn er i gang med at opbygge ders 

profiler – (gør dig 10 år ældre på facebook mv))

 Frivillige fællesskaber og interesser!

 ‘Peer evaluation’ – det er vennerne, der tæller



Unges sociale netværk

Den nære 

vennekreds:

Gruppen

Den brede

vennekreds
Anden

gruppe

Anden 

gruppe
Fjernere

grupper



Hvad skal man lære i 

fremtidens skole?

De voksnes forventninger:

 Højt fagligt niveau og gode 

kvalifikationer på de fleste 

områder

 Karakterer, der giver adgang 

fremad

 Ordentligt opførsel – undgå 

ballade og kriminalitet

 Gennemføre en 

ungdomsuddannelse

 Være danske og forstå vores 

historie og kultur

De unges forventninger:

 Selvgående – selvforvaltning

 At kunne noget relevant

 Et job og en fremtid

 Kreativitet  & kombinatorik 

 Sprog: Engelsk + flere 

fremmedsprog

 Social fleksibilitet og 

rummelighed – at kunne 

samarbejde med alle og over 

afstand

 Kultur fra den store verden



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



At lære…
Hvordan vi fanger de unge?

 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



Udfordringer for læreren 

efter reformen

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



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



Folkeskolereformen og 

helhedsskolen

 Der sker mest med lærernes arbejdsvilkår og elevernes 

skoletid

 Det var faktisk meningen, at der skulle være ligeså 

mange pauser og frikvarterer som før – også gerne flere

 Se skolen på samme måde som før – pay lip service

 ”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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