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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



Nomader, bystruktur, og 
pendling

� Fremtidens transportmønstre bliver anderledes
� Nomader i storbyen
� Dagen er en sti af punkter 

� Forstæderne fortættes og bliver
som centrum af byen

� Pendling imellem forstæder, ud fra centrum og 
omkring-pendling hele døgnet

� Forbruget, arbejdet og fritiden vil følge den 
ændrede dagsrute
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Kilde: Danmarks Statistik

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

Mængdeindeks



Tidsånden efter krisen

� Økonomisk nedtur skabte ændringer i tidsånden:
� Fra optimalisme og substans til eskapisme:
� Den lille luksus – små forkælelser
� Introvert forbrug – ikke ekstrovert og demonstrativt
� Fornuft frem for overflod – den lille regnemaskine
� Ny moralisme – gøre det rigtige (kost, livsstil, opdragelse etc.)

� De nye værdier: Samvær, hjælpsomhed, overskud
� De nye fokusområder: Natur, sundhed, sikkerhed
� Det evige liv – fokus på forlængelse (seniorer) og det at 

komme igennem forældrefasen
� Demonstrativt social og mentalt overskud frem for materialet 



Kilde: Danmarks Statistik, 2009

Befolkningsudviklingen
Danmark 2009-2019

(prog 2008)
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Demografi
Absolutte tal 2009-2019

14782556410365493211I alt

16455532323677790 +

3098322139919041680-89

17522354355036832770-79

271866066665794860-69

7075478478771403350-59

-6848074296481144440-49

-11277663250674528230-39

9757872041362283520-29

-2975266143369118510-19

-348786200866549640-9

Ændring20192009

Kilde: Danmarks Statistik, 2009



Arbejdskraftomkostninger 2007 i 
Sv.Kr. herunder 

timelønsomkostninger

Norge 290 kr.

Tyskland 252 kr.

Schwiez 229 kr.

Danmark 271 kr.

Belgien 238 kr.

Finland 249 kr.

USA 183 kr.

Holland 233 kr.

Sverige 221 kr.

Japan 155 kr.

Storbritannien 201 kr.

Frankrig 192 kr.

Spanien 139 kr.

Portugal 57 kr.

Tjekkiet 51 kr.

Estland 47 kr.

Singapore 64 kr.

Polen 45 kr.

Letland 22 Kr.

Rusland (år 2003 ) 8-9 kr.

Kina (år 2003 DI) 7-9 kr.

Kilde: Svensk Kilde: Svensk Kilde: Svensk Kilde: Svensk NNNNääääringslivringslivringslivringsliv, Internationalt Outlook, april 2007, Internationalt Outlook, april 2007, Internationalt Outlook, april 2007, Internationalt Outlook, april 2007



Arbejdsmarkedet i 
fremtiden

Der bliver mangel 
på arbejdskraft –
sådan da

Der er mangel på
kvalificeret 
arbejdskraft

Viden og 
kreativitet er de 
afgørende evner i 
fremtiden

Flid

Klogskab

Vindere

Nye 
vindere

Nye tabere

Gamle 
tabere



Indiens high-tech center



Befolkningens 
uddannelsesniveau
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Tertiary education (OECD):
Danmark 29% 25-34 årige
USA 39%, Norge 38%,  
Sverige 37%, Finland 38% 
(2001 OECD tal)



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, sortere, 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



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 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



Det polariserede samfund:
Elite, middelklasse og de nye 

underprivilegerede

� Globalisterne:
� Den øverste del af samfundet med de bedste uddannelser, jobs 

og levevilkår. Verden som legeplads.

� Regionalisterne:
� Middelklassen nyder velstanden og den voksende 

demokratisering i denne gruppe. Verden,  Nationen, og 
lokalområdet

� Den nye underklasse – de lokale: 
� Uuddannede, østarbejdere, immigranter og flygtninge. 

Mennesker uden uddannelse, mennesker, som lever på kanten 
og i bunden af vores samfund.



Tidsånden på skoleområdet: 
Danmark 1957 

Fortiden som ideal:
Kanon, kulturarv og 
lømmelpakke
Et samfund i tilbageskuen
Det værst tænkelige for 
skolen og en blokade af 
udviklingen
Faglighed i fremtiden er 
noget helt andet



Ministerens signaler om 
faglighed og 

bureaukratisering

� Et ministerium kan ikke styre 
Folkeskolen
� To pay lipservice
� Gennemføre tests
� Elevplanerne er slet ikke så dumt

� Nu vil Haarder også
afbureaukratisere – god idé!

� I skal tage ansvar for resten – det er 
Jeres ansvar
� Udvikle skolen
� Nye klasseformer
� Nye undervisningsformer



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



Selvstændighed!

� Man skal være selvgående i fremtiden
� Dem, der ikke får det lært i skolen, får det aldrig 

lært
� Fremtidens tabere skabes i skolen – på nøjagtig 

samme måde som i gamle dage
� Et stempel på den sociale arv

� Det vigtigste er, at de svage får det sværeste her i 
livet lært: At tage hånd om eget liv – at kunne 
selv, at forstå eget ansvar

� Vi skylder også omsorg om de højtbegavede
� De skal betale for de andre senere i livet



Det virtuelle og de unge



Hvad skal vi tage med ind 
i fremtiden?

� Kreativitet og evnen til at tænke selv
� Fleksibilitet – evnen til at leve under konstante 

forandringer
� Faglighed – og faglig fleksibilitet – evnen til at 

udvikle sin egen forståelse
� Læring om læring – og gerne også

rundbordspædagogik, når den lærer børnene 
teamwork

� Social navigations-evne
� Rummelighed og bredde



Læringsmiljø

� Bedre status til læreren – giver bedre mulighed 
for at lede læringsmiljøet

� Åbenhed – og mulighed for at sætte et fleksibelt 
miljø sammen for de gode, de almindelige og de 
dårlige

� Holddeling, rigtigt individuel læring, og social 
læring om det nye sociale rum – det er findes i 
innovationssamfundet

� Krav, konsekvenser og faglighed



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



Hvad skal vi 
smide væk?

� Strukturstivheden
� Frygten for kritik 
� Den isolerede lærer 

� Teamwork og kollegaer er en 
fordel

� Den gamle arbejdsforståelse – vi kan 
godt gøre flere ting på en gang

� Skolens traditionelle mødekultur –
det er dræbende med lange møder



SFO og skole

� De bedste pædagoger er i SFOen
� Det er ofte lærerne, der har vanskeligt ved at lære af 

Pædagogerne
� Blandt tingene langt mere i indskolingen: Lad 

pædagogerne og medhjælpere lave læring og 
lektiehjælp

� Mobning bekæmpes bedste af pædagoger
� Pædagogerne må også godt lære noget fagligt
� Rummelighed betyder også, at der er nogen, der ikke er 

plads til – de værste bogstavbørn mv.



Fremtidens leder – de mange roller en lærer skal 
have:

� Præsten
� Give tro og mening i det vi gør - nærvær, samtale

� Klovnen
� Med på det vilde, prøve nye ting af, finde en regnorm, gøre 

det skæve, selv lave fejl og indrømme at kunne tage fejl

� Manageren: 
� Lede og fordele arbejdsopgaverne, planlægning med andre, 

skabe arbejdsmiljø, aftaler med alle



Jesper Bo Jensen

Fremforsk
Montanagade 29E
8000 Århus C

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

www.fremforsk.dk



Generation Y

Den mindste født 1980-89
Teknologi: Pc, mobiltelefon
Veluddannede
Fun-shoppers
Store sociale talenter
Myself Inc.
Mestre mange valg og en 
ustabil og labil situation
Verdensborgere af sind
Been there, done that

Zappere
Ambivalente
Hvad var det lige, jeg ville 
være? Og hvor længe?
Stilnormader
De evige teenagere: Sex 
and the city life - all life
Stil frem for Brands
Situationsbestemt forbrug
Søger ægthed – autenticitet



Gen Y: Mål og belønning

� Samle sig et CV – og blive anerkendt i den gruppe, man 
er en del af
� Farvel til ledergrupper – goddag til sociale netværk

� Hvor er der nye Been There Done That muligheder?
� Stil, autenticitet og anden anerkendelse
� Prioriterer ofte familie over arbejde
� Fun – work, shopping, ferie og alt andet
� Penge, og de helt særlige muligheder
� En biodynamisk bil – status er noget andet for denne 

gruppe


