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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

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

Mængdeindeks



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



Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2014-2024
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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



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



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)



Kilde: The Economist, sept. 2th, 2014
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Det digitale revolution 

– 3 led

1. Den digitale teknik anvendes til at effektivisere 
bestående processer

Matematik, bogføring, datalagring mv.

2. Dernæst anvendes digitalisering på nye 
områder:

Tekst, billeder, film, Internettet, indkøb, sags-
systemer, arbejdsprocesser, sekretærfunktioner

3. Teknologien laver om på vores samfund 

Vi flytter ind i det digitale landskab og bor, 
arbejder og lever på nye måder



Teknologien i fremtiden

 Stadig hurtigere devices – Moore’s lov virker 
stadig og faktisk lidt hurtige 

 Teknologien bliver moden – det betyder, at den 
forsvinder som noget synligt

 Vi vil som en selvfølge tale eller skrive ud i 
luften, på folie eller på anden måde

 Alle de nye medieformer – e-book, 3D, 
sammenfoldet folieskærm, læringsplatforme 
uafhængige af medie

 Forsvinder bogen? – indtil videre ikke, men den 
får en anden rolle



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



Fremtidens krav 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

 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



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



Antal

Klogskab

Elevernes fordeling i 

industrisamfundets skole



Antal

Klogskab

A B

Elevernes fordeling i 

nutiden skole



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



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



Lærerene savner 

efteruddannelse 
Kilde: Tidskriftet Folkeskolen jan 2012



Hvad skal der ske digitalt?
Jeppe Bundsgaard, DPU, Aarhus 

Universitet

Vi skal opnå, at

 Eleverne er aktive, søgende og undersøgende

 Eleverne oplever autentiske situationer

 Eleverne producerer og kommunikerer

 Eleverne tilegner sig faglig viden, tilgange, metoder 

mens eller lige før de skal bruge dem

 Eleverne arbejder sammen

 Skolen ikke kun findes i klasseværelset

 Alle elever arbejder med udfordringer, der passer til dem 

(inklusion og differentiering))



Generationer  fra digitale 

analfalbeter, indvandrere til 

digitale indfødte !
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 1955-64

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

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 2002 - 2011



Karakteristika  for  Z og New

Millenium (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!



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.

 Tidl. 100-200 MSN venner, nu op til og mere end 400 

venner på Facebook

 De mindre børn er i gang med at opbygge 

 Netværket og for de ældre er det meget vigtigt 

del af det gode liv som ung

 Frivillige fællesskaber og interesser!



Unges sociale netværk

Den nære 

vennekreds:

Gruppen

Den brede

vennekreds
Anden

gruppe

Anden 

gruppe
Fjernere

grupper



Udfordringer for læreren 

og læringscentret

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



Fremtidens læringscenter

 Er et info-mediecenter – det skal kunne bimle og bamle 

og gerne med det nyeste

 Er en integreret del af skolens udvikling

 Skal kunne tilbyde og hjælpe eleverne til at blive 

selvgående i den nye skole

 Er også virtuelt – skal kunne nås alle steder – skolen 

uden mure

 Materialesamlingen mister betydning – og får så igen 

betydning for de mindre årgange

 Rummet …. Skal de være det rene teater, gøgl og 

medieshow?



Skolebiblioteket på 

afstand

 Info-medie centret på nettet

 Børnene og de unge bruger gerne nettet – i 
deres verden findes mange ting kun her!

 Det ultimative selvbetjeningsbibliotek findes 
ganske simpelt ikke i egentlig fysisk form
 De unge gør det selv – men vil gerne have rådgivning 

– de yngre børn behøver det

 Social mobilitet og skolebiblioteket – hvad skal 
man kunne tilbyde af læring, oplysning mv på 
nettet 



Fremtidens 

læringsmaterialer

 iBog og ebøger – det er en samlet 
læringsplatform, vi har brug for 

 Materialer til anvendelse i observationer i natur, 
i samfund mv – meget af dette er også IT-grej

 Der er også brug for at udvikle så meget som 
muligt til platforms-uafhængigt materiale og 
gøre alle medier refleksive

 Bøger er ikke på vej ud – de kan noget andet 
end IT, men fagbogen truet

 Gå nu efter noget, der fungere!



Fremtidens læring uden 

den gamle struktur:

 Opløs fagene men behold nogle fag

 Digitale platforme for alle fag, samarbejdende 

grupper og klasser

 Digitalt samarbejde – gør det smart og hurtigere

 Digitale samtaler – den nye organisations-lim

 Læringscentret skal kunne balancere imellem at 

gøre lærerne dygtigere og samtidig ramme noget, 

eleverne finder interessant

 Det bliver ikke lettere – men nok mere interessant
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