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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

Privat forbrug
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)
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Kilde: Danmarks Statistik

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

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
 Reshoring – tilbageflytning af arbejdspladser

Kilde:The Economist, sept. 2th, 2014
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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%%
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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
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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!

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

Skoleindretning

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

Norske erfaringer med
lektiecafeer
 Studier i perioden 2010-2013 efter tilbud og lektiecafe på
alle skoler
 Høj grad af deltagelse giver bedre nationale test
 Det ser ud til at virke på individuelt niveau, men vi
mangler konkrete data
 Det virker ikke socialt udjævnende – tværtimod
forstærker lektiehjælpen spredningen mellem eleverne
 Årsager: Kapacitetsmangel og bedre muligheder for de dygtige
elever til at udnytte tilbuddet

 På skoler, der indførte lektiecafe for første gang, gik
elever med anden etnisk baggrund frem i test

Hvad kan Løvvangskolen
gøre
 Fokus på at lektiecafe fungerer for de svage elever
 Fagligt fokus – dirigere mange af eleverne mod
faglige (faglærte) og tekniske uddannelse
 Åbne skolen for håndværkere, mekanikere og andre,
der faktisk har gode udsigter på arbejdsmarkedet
 Bliv skolen, hvor man kan klare sig selv bagefter

 Fra komfortzone til læringszone – accelereret
læring i udskolingen og fra 5-6 klasse
 Lære lærerne at lære fra sig på en anden måde – en
sti igennem asynkron læring for hver elev

Gøre noget mere ….

Tagensbo Skole
Udeskole
Udeskolen har tre temaer for henholdsvis
indskoling, mellemtrin og udskoling:
0. - 3. klasse: Skolen i skoven
4. - 6. klasse: Bevægelse, kultur og mad
7. - 8. klasse: By, samfund og på vej i
ungdomsuddannelse

 Differentiering efter niveau – opdel eleverne i
udskolingen og melletrinnet
 Lav en plan, der holder
 Gå ud til forældrene og fortæl dem, at I har brug for
deres børn
 Mød op i børnehaverne
 Tagensbo Skole ydre Nørrebro fra 80% til 40% med
anden etnisk baggrund
 Den aktive, lokale skole….ellers ender vi med
Aarhus-modellen, lukninger og busser

Folkeskolereformen og
helhedsskolen
 Reformmål: Udfordret til at blive dygtige, mindske
betydning af baggrund, skabe mere trivsel
 Mest vedrører lærernes arbejdsvilkår og elevernes
skoletid
 Det var faktisk meningen, at der skulle være ligeså
mange pauser og frikvarterer som før – også gerne flere
 ”Obligatorisk frivillig lektiecafe” – forstærker betydning
af baggrund
 Udfordringerne skal komme – men tager jo tid
 Inklusion – er det avanceret eksklusion, skaber det
trivsel?
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