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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



Demografi Københavns 

Kommune 
Absolutte tal 2015-2025

Kilde: Danmarks Statistik, 2015

2015 2025 Ændring

0-9 66471 81928 15457

10-19 45882 55427 9545

20-29 141291 162231 20940

30-39 110917 136534 25617

40-49 76852 81366 4514

50-59 56108 70428 14320

60-69 44218 49888 5670

70-79 24817 33921 9104

80-89 10403 13870 3467

90 + 3225 2444 -781

I alt 580184 688037 107853





København: 

Nettofraflytning af unge 

familier
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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



De største brancher målt 

på omsætning i milliarder

 Energi - 431 mia.

 Transport - 424 mia.

 Handel - 342 mia.

 Fødevarer - 290 mia.

 Industri - 209 mia.

 Byggeri - 200 mia.

 Medicinal - 170 mia.
Kilde: Berlingske Tidende



DST: 65 år i tal, 2014



Arbejdsmarkedet i 

fremtiden

Der bliver atter 
mangel på

arbejdskraft i 
fremtiden

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelses-længde



Indiens high-tech center



Udfordringen

 Anvendelse af masseproduktions-teknikker på 

sofistikeret service

 Hospitaler – øjne, fødsler etc.

 IT-service, Call-centre

 Innovation og ingeniørers udviklingsarbejde

 Begyndte med indiske outsourcing virksomheder

 Man er i gang med at sikre de samme gevinster på 

serviceområdet, som vi engang sikrede på 

produktionsområdet

 Regnskabsafdelinger i Polen – dansktalende 

medarbejdere



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)

1140481

49760
92589

1255430

102186

163472

508110

51742

50459

299381

47197

30687

25117

18825

173551

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Alle 30-34 årige 30-34 årige i 2000

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 48%,  

Sverige 43%, Finland 39%

Japan 58%, Sydkorea 65%, 

Rusland  57%, Irland 50%%

(2013 OECD tal)



Industriproduktion i Verden: 

USA på 1. pladsen



Fremtidens jobs

 Faglærte og stigende mangel på dem

 Metal, byggeri, teknikere, produktionsfolk, handelsfolk og nok 

også kontoruddannede

 Korte og mellemlange videregående uddannelser –

lærere, sygeplejesker, pædagoger, teknikere, laboranter 

og lign.

 Rigtig mange til velfærdsstatens medarbejdere

 Mange til virksomhederne

 Akademikere – der bliver brug for en del i fremtiden, 

men op mod halvdelen af de nyuddannede skal selv 

skabe deres jobs

 Iværksættere i alle udgaver – vækst i Vestdanmark



Nutidens og fremtidens  

familier 



Fakta om familien

 Antallet af vielser stiger - men over halvdelen bliver 

borgerligt viet.

 Flere skilsmisser - men folk gifter sig og danner nye 

par. 

 Børn og unge i kernefamilier føler selv en bedre 

trivsel og større selvværd end børn i stedfamilier og 

eneforsørger (SFI 2010)

 Stedfamilier  ser ud til at være en udfordring for 

børn og unge! (SFI 2010) Det er svært med 

stedforældre og parsøskende



Institutionaliseringen

af børn
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Generationer i fremtiden

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

Videoen9

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 - 2013



Socialisering i den nye 

forhandlingsfamilie

 Far og mor er efterhånden ligestillede

 Far ved, at magten går gennem børnene – og leger 

med dem

 Den alvorlige karrierefamilie er på vej ud – med der 

er stadig mange af dem fra Gen X og Jones

 Mange familier er ret små – lidt under halvdelen er 

enlige mødre/fædre

 Børnene lærer at forhandle og få deres vilje tidligt

 Løvindemor vågner let – og forsvarer sine børn 

mod daginstitution og skole
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Fakta om familien

 Ikke færre familier - singlerne og især regnbuefamilierne 

overvurderet i antal

 Danske familier er mere sammen med deres børn end for 

15-25 år siden

 72% bor sammen med far og mor ( ca. 60% i Kbh)

 65% af danske børn vokser op med begge deres 

biologiske forældre (ca. 50% i Kbh)

 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



Forældres brug af tid på 

deres børn 
(Jens Bonke, 2009)



Moderne forældre: 

Udfordringer

 Navigere mellem arbejde, børn, forventninger om 

aktiv og ofte praktisk deltagelse i dagsinstitutioner, 

skoler, fritids og sportsaktiviteter.

 Ønskebørn  - undgå Curling-børn, Trofæbørn og 

overbeskyttede børn.

 Undgå ”Mor og Far har dårlig samvittighed”

 Undgå at fralægge sig alt ansvaret -

Institutionsbørn

 At lære børn at udfolde sig selv – men tage hensyn 

til andre



Institutioner, skoler og 

undervisning



Moderne forældres 

ønskeliste

 Gør hverdagen nemmere - 4 ud af 5 forældre vil gerne 

betale for god og sund kost i daginstitutionen

 Husligt arbejde – ingen ende og især kvinderne tager 

det store slæb. 

 Betale sig fra det sure slæb: Rengøring, indkøb og 

madlavning. 

 Ønsker uanset indkomst en billig hjemmeservice

 Gode fleksible dagsinstitutionstilbud – åbningstider og 

mad – kort transport til og fra arbejde

 Krav om familiepolitik i samfund og virksomhederne

http://www.gavekonto.dk/
http://www.gavekonto.dk/


Familie og 

arbejdslivskommissionens 

anbefalinger!

 Afskaf lukkedage på almindelige hverdag
 De fleste i Kbh. Komm. har 7 om året! (det maximale antal)

 Kommunen bør etablere tilbud om behandling og 
rådgivning om stress og balanceproblemer

 Fleksible dagsinstitutionstilbud til forældre med 
skæve arbejdstider

 Tag hensyn til at søskende kan gå i samme 
institutioner

 Opbyg en infrastruktur som tager hensyn til 
børnefamilier – veje, kollektiv trafik og 
byggegrunde



Hvad skal man lære i 

fremtidens folkeskole

 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 og sprog: Indisk, kinesisk, russisk, portugisisk

 Dannelse – men ikke de snævre danske idealer

 Innovation – at tilrettelægge processen

 Samt et højt niveau af faglig kunnen



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

 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?

 Hvornår kommer de nye læringsformer?



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



Gen. Z:  Venner = at lykkes 

Venner er det vigtigste

 Uden venner så vil man føle sig ensom og ikke have 

noget at lave”

 Bindeleddet  for venskabet er ofte en ”fælles historie”,  

dele oplevelser, og dermed fortiden og fremtiden 

Venner og venskab bliver hermed en aktiv proces i 

deres socialiseringsproces og identitetsdannelse

 Efterskolen, højskolen, fritidens klubber og foreninger etc.

 De spejler sig i hinandens øjne. 

 Dette betyder at venner og venskaber konstant skal 

bekræftes og vedligeholdelse. 



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 skolen og 
Gymnasiet i fremtiden 
skal gå med at bringe 
eleverne i learning zone

 Selvværd, anerkendelse 
mv. meget vigtig



Antal

Klogskab

Elevernes fordeling i 

industrisamfundets 

Gymnasium



Antal

Klogskab

A B

Elevernes fordeling i

Fremtidens Gymnasium



Fra elite 

til både masse og elite

 Store udfordringer i undervisningen 

 Det almene gymnasium kan tabe stærke drenge til HTX

 Dannelse i fremtiden – svært at arbejde med i den duale

virkelighed

 Hvad er egentlig dannelse i en globaliseret samfund 

med velfærdsudfordringer?

 Der er behov for en egentlig elite i Danmark – hvem vil 

byde på opgaven?

 Ellers bliver det andre systemer, udenlandske skoler 

etc. der tager opgaven
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