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HVAD SKAL 
MENNESKET
LÆRE, NÅR 
MASKINEN 

BLIVER 
KLOGERE?



De kompetencer, der får størst
værdi i fremtiden, er dem, som
maskinerne har sværest ved.



7 K’ER  TIL 
FREMTIDEN

• Menneskelige 
kompetencer får højere 
værdi

• De 7 K’er kommer under 
pres i en digital tid –
medmindre vi kæmper 
for dem



DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUTION



Den største fare er ikke digitale
teknologier, der trumfer menneskets
styrker

Den største fare er teknologier, der 
udnytter menneskets svagheder



VERDEN ER BLEVET VUCA

• Volatile (omskiftelig)

• Uncertain (usikker)

• Complex (kompleks)

• Ambigious (flertydig)



NYE JOBTITLER…

!Influencer
!Robotmægler
!Etisk techrådgiver
!Digital skraldeperson
!Crowdfunding-

specialist

!Parterapeut for robotkærlighed

!Privacy Officer

!Datadetektiv
!Professionel gamer

!3D designer



GENERATION Z
OG ALPHA KOMMER



Husker du livet før internettet?
Ja? Så er du ikke Z eller Alpha

Generation Z 
Født 1995-2009

Generation Alpha 
Født 2010-2024 



7 K’ER 
TIL 
FREMTIDEN



#KONCENTRATION
Fremtidens vinder er den, der kan styre sin opmærksomhed





TRE TYPER KOMMENTARER/HOLDNINGER

1. Nej, det må folk selv styre (så længe det er uden lyd)
”hvis det ikke larmer, er det deres eget problem.”

2. Ja, men jeg tager mig ikke af det
”Sidder forrest netop for at undgå denne distrahering”

3. Ja, det går ud over min koncentration og/eller gruppearbejde
”Det er mega forstyrrende i undervisningen hvis der er nogle som spiller 
eller ser porno når man gerne vil lære noget.”





#KOMMUNIKATION
Ansigtsløs kommunikation og visuel kommunikation vinder frem



VI ER DIGITALT NYFØDTE

Hvis kommunikation er et menneskeliv, så er …

… 🗣 mundtlig kommunikation = en olding 👵

… ✍ skriftlig kommunikation = et skolebarn 🙇

… 🤳 digital kommunikation = en baby 👼



KOLLABORATION



”Det typiske problem under gruppearbejde er, at eleverne sætter sig på 
en række og bruger et fildelingsdokument, for eksempel Google Docs 
eller Dropbox. De har ingen øjenkontakt og arbejder i virkeligheden mere 
hver for sig end sammen. Jeg instruerer eleverne i at sidde over for 
hinanden og have øjenkontakt.” 
Gymnasierektor og underviser

”Google Docs er meget effektivt. Man uddelegerer bare.” 
Gymnasieelev

KOLLABORATION – ELLER KOORPERATION?



KRITISK TÆNKNING
Bliv ekspert i informationssøgning
og styrk din digitale dømmekraft



VIRALITET
Vi deler og spreder indhold 
– før vi tænker





LØGNE SPREDER SIG SEKS GANGE HURTIGERE

Falske oplysninger har bedre 
spredningsmuligheder på Twitter end sande, bl.a. 
fordi de bliver retweetet mere. Det tager en sand 
nyhed seks gange længere tid end en løgn at nå 
1.500 mennesker på Twitter.

Kilde: The spread of true and false news online. Science, 9. marts 2018



”Uden kreativ tænkning er vi mindre 
opfindsomme, mindre interesseret i at 
samarbejde med andre, mindre 
opmærksomme på os selv og verden 
omkring os, og i sidste instans mindre 
humane.”
Andreas Sleicher, OECD

KREATIVITET



Forbind de 9 punkter 
med maks. 4 lige 
streger uden at løfte 
din blyant/pen 





# KURIOSITET
– Stay curious! Lær din måde at lære på, og 
stil store spørgsmål



Hvornår gjorde du sidst noget 
andet, end du plejer, fordi du var 

nysgerrig?



KARAKTERDANNELSE



7 K’ER 
TIL 
FREMTIDEN



FREMTIDENS VIGTIGSTE FAKTOR FOR LÆRING

I would trade all of my technology for an 
afternoon with Socrates.”

– Steve Jobs

”When students are creating themselves, 
learning is taking place. And teachers will be at 

the epicenter of this. Anyone who believes
differently has never had a good teacher. 



Tak for opmærksomheden!
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