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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, 2013 

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

Kilde: Danmarks Statistik, 2013 

  2013 2023 Ændring 

0-9 643670 617716 -25954 

10-19 692950 655148 -37802 

20-29 681165 755726 74561 

30-39 700144 695547 -4597 

40-49 815577 698074 -117503 

50-59 727494 790977 63483 

60-69 693653 679367 -14286 

70-79 415050 585217 170167 

80-89 192270 254169 61899 

90 + 40468 48402 7934 

I alt 5602441 5780343 177902 



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 



Industrien forsvinder ikke 

 Der frembringes i dag flest industrivarer i USA 

 Men beskæftigelsen er kun 10% af alle på 

arbejdsmarkedet i USA 

 I fremtiden vil danske virksomheder også frembringe 

varer – arbejdskraftindholdet vil være en lille del af det 

færdige produkt 

 Serie o produktion og innovation 

 Reshoring – produktion flytter tilbage 

 Der er også brug for faglærte i fremtiden 

 Det går som med landbruget – stigende effektivitet er 

nøglen til fremtiden – virksomheder bliver maskintunge 

 



Befolkningens  

uddannelsesniveau 
(2012) 
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UOPLYST UDDANNELSE

LANGE VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

BACHELOR

MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

KORTE VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

ERHVERVSFAGLIGE
UDDANNELSER

ERHVERVSGYMNASIALE
UDDANNELSER

ALMENGYMNASIALE
UDDANNELSER

GRUNDSKOLE 8. - 10. klasse

Tertiary education (OECD): 

Danmark 40% 25-34 årige 

USA 40%, Norge 43%,   

Sverige 40%, Finland 39% 

Japan 54%, Sydkorea 56%, 

Rusland  55% 

(2009 OECD tal) 





Andel 20-24 år med kun 

grundskole i 2012 

2012 



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 

 



 

 

Livets nye faser  
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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 



Aflæring 

 Den feminine skoles fejltagelse: 
 Drenge kan godt, selv om de ikke sidder stille 

 Der findes andre læringsformer end de rolige 

 Det er ikke altid forkert at være aggressiv 

 Tale er ikke guld – der findes også gyldne kropslige 
udtryk af værdi 

 Vi skal også leve af produktion i fremtiden 

 Kønsdiagnoser…hvorfor er der flest drenge med 
ADHD? 

 Vi har brug for en struktur, der også fremmer 
drengenes læring 

 

 



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 



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 



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 

 



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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