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Fremtidsbilleder

Globalisering – globale netværk

Billigere transport, øget frihandel og næsten ”gratis” global 
telekommunikation har øget den globale arbejdsdeling og 
givet en høj økonomisk vækst, særligt i de nye økonomier i 
Asien og Latinamerika. Det meste af industriproduktionen og 
meget af det rutineprægede videnarbejde er i 2025 udfl yttet 

eller automatiseret. De nordiske lande tjener godt på globali-
seringen, fordi vi er gode til at arbejde i globale netværk.

Kina har overhalet USA som verdens største økonomi. Indien, 
Rusland og Brasilien har overhalet andre vestlige økonomier 
som Tyskland, Frankrig og England og er blevet lige så vigtige 

AF NIELS BØTTGER-RASMUSSEN

Folkeskolen 2025 
- fi re fremtidsscenarier

for fagbladet Folkeskolens. Notatet præsenterer nogle frem-
tidsbilleder af Danmark i år 2025 og forskellige scenarier for 
folkeskolen. Vi skal forestille os, at vi befi nder os i 2025. 

Notatet består af følgende to hoveddele:
Den relativt sikre fremtid i 2025, baseret på megatrends

Her beskrives de vigtigste relativt sikre udviklinger indenfor 
økonomi og erhverv, teknologi, medier og ny viden, demo-
grafi  og familiestruktur m.v. baseret på de for samfundet og 
folkeskolen vigtigste megatrends.

Scenarier er billeder af alternative mulige og sandsynlige 
fremtider. Her beskrives ’tidsånden’ og forskellige sandsyn-
lige samfundslogikker, som har afgørende indfl ydelse på den 
måde, man vælger at drive folkeskole på. 

Til hvert scenario hører en profi l af folkeskolen i 2025, som 
matcher scenariet. Scenarierne suppleres med wildcards, 
som er mere radikale men også mindre sandsynlige udvik-
linger.
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samarbejdspartnere som disse. Nye tendenser indenfor for-
brug, innovation og kultur kommer i høj grad fra disse lande. 
Indiske, kinesiske og brasilianske mærkevarer og multinatio-
nale virksomheder sætter sit præg på medier og bybillede. 

Uligheden mellem nord og syd er mindsket, fordi udviklings-
lande i Asien, Latinamerika og Afrika har haft meget høj øko-
nomisk vækst og antallet, som lever under FN’s fattigdoms-
grænse, er halveret siden 2008.

Indvandringen af arbejdskraft fra Indien og Østeuropa har 
været meget stor. 15 procent af arbejdskraften, svarende til 
500.000 mennesker har anden etnisk baggrund end dansk. 
Der er tale om en fordobling siden 2008. 

Uddannelsessektoren er også blevet globaliseret. Der sam-
arbejdes med på kryds og tværs af landegrænser. Udveks-
ling af lærere og elever, tæt samarbejde med venskabsskoler, 
og netværksprojekter, hvor danske elever arbejder i grupper 
over nettet med elever i Shanghai og Mexico, hører til dagens 
orden.

Ny teknologi – computere alle vegne

Computere og it-netværk er alle vegne. Det er blevet så billigt 
og brugervenligt, at både børnehavebørn og ældre har deres 
egen PC. Computere og sensorer er indbygget i alle mulige 
former for udstyr og redskaber, lige fra skolegulve til tavler 
og skriveredskaber. De fleste mennesker har fravalgt at få 
indbygget en computerchip. Det gælder dog ikke kriminelle, 
som kan vælge permanent overvågning frem for fængsel. 
Ikke desto mindre er der kameraer og sensorer alle vegne, 
som kan aflæse vores tilstedeværelse, se hvem vi er, og hvad 
vores aktiviteter og behov er. De færreste er længere bange 
for ”big brother watching”. Det er længe siden der har været 
diktaturstater i nærheden af Danmark.

Den digitale computerteknologi er hver mands eje. Alle kan 
være ”online” hele tiden med alt vigtigt via mobile forbin-
delser eller via storskærme på arbejdet eller hjemme. For de 
fleste er nettet den primære adgang til nyheder, venner og 
alle mulige former for service. Uafhængigheden af tid og sted 
er øget. Det fysiske sted er kommet på valg og opsøges ikke 
længere af nødvendighed men kun hvis man har lyst, fordi det 
virtuelle sted ofte er blevet det fysiske sted overlegent. 

Bio- og nanoteknologi har også skabt mange store frem-
skridt. Mange sygdomme, herunder sukkersyge og en række 
kræftformer, kan nu behandles genetisk. Ved hjælp af nano-
teknologi bygges nye superstærke materialer atom for atom 
og mikromaskiner, som kan sendes ind i blodårerne på et 
menneske.   

Den nye teknologi har betydet, at samfund og arbejdsplad-
ser er langt mere automatiseret end i 2008. Automatiserin-
gen af rutinearbejdet har mindsket behovet for medarbej-
dere uden særlige kompetencer og skærpet behovet for, at 
alle får en kompetencegivende uddannelse Ikke bare land-
mandens og industriarbejderens job er automatiseret. Det 
gælder også kassedamens, togkontrollørens og kontorassi-
stentens. Robotter har taget over på stadigt flere områder. I 
nye biler kan styringen klares automatisk uden brug af fører. 

Der er derfor heller ikke brug for ret mange taxachauffører.

Man kan vælge sin egen personlige virtuelle assistent, og 
skoleelever kan vælge deres egen coach på nettet, som ikke 
sjældent er bedre end deres egen lærer til at guide dem igen-
nem matematikkens udfordringer. Skolebøger er erstattet af 
den elektroniske bog, hvor opdaterede undervisningspakker 
kan downloades fra nettet, og eleverne kan arbejde interak-
tivt med stoffet.

Wildcard: Nervesystem og hjerne kan nu kobles direkte til com-
puterne, så vi kan lagre oplevelser og erkendelser og trække på 
et kæmpe computerdatabaser automatisk. Det har reduceret 
behovet for traditionel læring markant.

Viden er blevet demokratiseret

Flere arbejdspladser er blevet viden-arbejdspladser, og arbej-
det med at skabe, behandle og formidle viden fylder mere i 
alle former for jobs. Men det er det kreative viden-arbejde 
med et højt element af innovation, som der er blevet mere 
af. Meget rutinepræget viden-arbejde er således også auto-
matiseret i 2025. Meget af det arbejde, som bibliotekarer, 
farmaceuter, lærere, bankfolk og ejendomsmæglere udførte i 
2008, laves i 2025 mere effektivt og brugervenligt af compu-
tere. Det betyder ikke, at disse fagfolk er blevet arbejdsløse, 
men ekspertsystemer har overtaget alt det rutineprægede. 
De, der har evnet at omstille sig, arbejder i 2025 med krea-
tive udviklingsopgaver og komplekse rådgivningsopgaver. 
Andre arbejder med at skabe og iscenesætte oplevelsesrige 
og stimulerende virtuelle og fysiske miljøer, hvor elever, kun-
der eller samarbejdspartnere kan få dækket deres behov for 
læring, information og oplevelser m.v.

Ny viden skabes, formidles og forældes i et stadigt stigende 
tempo. 5% af bruttonationsproduktet går til forskning 
og udvikling mod 3 procent i 2008. 12 procent af BNP går 
til uddannelse mod 9 procent i 2007. Hertil kommer, at ny 
digital teknologi har været med til at accelerere skabelse og 
spredning af ny viden. Fordi stadigt mere gængs viden er frit 
tilgængelig på nettet for alle, er der ikke længere så meget 
brug for medarbejdere med traditionel faglig viden. Der er 
sket en polarisering. På den ene side er der brug for reflekte-
rende praktikere og generalister, som er gode til at omsætte 
store mængder af tværfaglig viden til konkrete resultater i 
samarbejde med brugere og kunder. På den anden side er der 
også øget brug for højt specialiserede videnarbejdere med en 
unik og dyb viden indenfor et ofte meget snæver felt.  

Lærerne har fået stor konkurrence fra nettet. Mange elever 
gider ikke længere komme til undervisningen, fordi de ople-
ver, at de lærer mere via nettet, hvor der tilbydes alle mulige 
former for inspirerende undervisning, træning og konkurren-
cer. Man har ofte også en virtuel lærer, en form for avatar.  

Læring, arbejde og underholdning er smeltet langt mere 
sammen. Virksomheder og arbejdspladser er blevet lærende 
organisationer, hvor viden er blevet den vigtigste ressource og 
læring en af de vigtigste processer. Meget af uddannelsen er 
derfor flyttet ud på arbejdspladserne. Universitetslærere har 
deres daglige gang i virksomhederne. De studerende deltager 
i løsningen af konkrete opgaver for virksomhederne som led 

Den relativt sikre fremtid i  
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i deres studium. Lærerstuderende ansættes tidligt i uddan-
nelsesforløbet i en folkeskole og tager deres læreruddannelse 
i tæt samspil med en praktisk uddannelse som hjælpelærer, 
hvor de i starten underviser små grupper og enkeltelever, som 
har særlige behov.   

Netværksøkonomien har fjernet grænser

Elektroniske netværk har muliggjort en sammensmeltning 
af arbejde, læring og uddannelse. En række grænser, som 
vi har været vant til fra industrisamfundet, er blevet opløst. 
Grænserne mellem arbejde og fritid, mellem offentligt og 
privat, mellem brancher og mellem fag er blevet langt mere 
fl ydende. 

Nettet har også ændret den måde, vi lever og bor på. Vi er on-
line hele tiden med dem eller det, som er vigtigt for os. Nyhe-
der, vejrudsigter, fodboldresultater, tilbud i Irma, børskurser, 
børn, eller ældre. Via nettet kan vi være tæt sammen virtuelt, 
også selv om vi ikke er det fysisk. Begrebet LAT (Living Apart 
Together) dækker ikke længere kun over par, som har hver sin 
lejlighed, men også over, at vi har mulighed for hele tiden at 
være i on-line kontakt med familie, venner, kærester etc. 

Grænsen mellem forbruger og producent er også gået i 
opløsning. En stor del af det indhold, som fi ndes på nettet, 
skabes af brugerne. I 2008 havde vi set de første spirer til 
”wiki-økonomien” og de såkaldte sociale medier, hvor det 
er brugerne, som producerer indholdet på nettet, og hvor 
meget af aktiviteten er ”bruger til bruger”. Linux, Wikipedia 
og Open-Offi ce var tidlige eksempler på gratis brugerskabt 
indhold på nettet.  

Netværksmodellen har erstattet hierarkiet som organisati-
onsmodel. De fl este er med i mange forskellige former for 
netværk, hvor man kan trække på hinandens kompetencer, 
netværk og relationer. En stigende del af læringen foregår net-
værksbaseret. Der er også sket en nedbrydning af grænserne 
mellem skole, hjem, arbejdsliv og lokal samfund. Mange 
opgaver klares i netværk blandt elever, forældre og lærere.

Kommercialisering – ”alt er forretning”

Nettet har i 2025 bidraget kraftigt til en øget kommercialise-
ring. På nettet kan man ”google” sig frem til alt muligt. Alt 

er i princippet til salg: huse, fodboldspillere og talenter 
af alle mulige slags. Der er hjemmesider, som tilbyder 
alt muligt. Alle har en personlig hjemmeside på nettet, 
hvor de præsenterer sig selv og deres C.V. i en form for 
personlig branding.  

Endnu fl ere af samfundets områder er blevet kommercia-
liseret. Postkontorer, lufthavne og togstationernes ventesale 
var allerede i 2008 omdannet til kommercielle forretninger. 
Postevand blev tappet på fl aske og solgt som kildevand under 
forskellige brands. 

Globaliseringen drives ikke mindst frem af stærke kommer-
cielle kræfter, som kan skabe forretning ved at skabe nye mar-
keder for deres produkter og udnytte forskelle i lønninger og 
varepriser globalt.  

I 2025 er store dele af sundhedsvæsenet, socialsektoren og 
undervisningssektoren også kommercielt drevet. Private virk-
somheder løser opgaver for det offentlige, som stiller kravene 
til kvaliteten og betaler regningen. Universiteter og en række 
gymnasier og erhvervsskoler er privatiseret. De sælger uddan-
nelser i konkurrence med tilsvarende skoler i udlandet. De 
unge søger de bedste skoler, og det gælder også om at til-
trække talenter til de danske skoler fra udlandet. Skolerne 
profi lerer sig på, hvor de er anderledes og unikke og er der-
for blevet langt mere forskellige. Skoler er certifi ceret på en 
række kvalitetsnøgletal og benytter branding som middel til 
at tiltrække de bedste elever og lærere og kunne tage en høj 
pris for deres ydelser.

Også folkeskolen er blevet mere kommerciel. Skolen har færre 
faste lærere ansat og køber i større omfang ydelser udefra. 
Der er både tale om avancerede undervisningspakker og om 
specialkonsulenter, som tager rundt på skolerne som spe-
cialister med særlige undervisningstilbud, som skolerne kan 
rekvirere, fordi de ikke selv behersker disciplinerne. Skolerne 
arbejder tæt sammen med erhvervslivet, som sponsorerer 
mange aktiviteter på skolerne.

Økonomisk vækst 
– men kun gennem øget produktivitet

Økonomien er vokset med i gennemsnit 2 procent årlig, og i 
2025 er danskerne 40 procent rigere end i 2008. Velstanden er 
ikke mindst skabt ved at øge samarbejdet med de nye lande 
i verdensøkonomien, som Kina, Indien, Rusland og Brasilien. 
Velstanden bruges på bedre boliger, mere sundhed, fl ere livs-
stilsprodukter, fl ere oplevelser og på immaterielle værdier jf. 
nedenfor under immaterialisering.

På grund af aldringen er der knaphed på arbejdskraft, og 
den økonomiske vækst har derfor kun kunnet skabes gen-
nem øget produktivitet på arbejdspladserne. Rationalisering 
i landbrug, industri og byggeri har ikke længere kunnet sikre 
væksten, da disse erhverv i 2025 beskæftiger under 20 procent 
af arbejdsstyrken. Derfor har der frem imod 2025 været et 
meget stort fokus på, hvordan man kunne effektivisere ind-
satsen i offentlig og privat service, som i 2025 tegner sig for 
hele 80 procent af arbejdsstyrken. Ny digital teknologi har 
bidraget stærkt til at øge produktiviteten indenfor privat og 
offentlig service.

Ikea-modellen med at lade kunderne selv gøre arbejdet er 
også slået i gennem inden for for eksmpel bankvæsen og 
offentlig forvaltning, og kunderne er oven i købet blevet langt 
mere tilfredse, fordi de i større omfang kan få det, som de selv 
vil have det, når de betjener sig selv. 

Lærerne er blevet mere produktive, og der er færre elever per 
lærer, hvilket især skyldes øget brug af ny informationstekno-
logi. Lærerne har fokuseret på at skabe gode læringsmiljøer, 
så eleverne er blevet mere selvkørende og i større udstræk-
ning underviser hinanden. 

Trods en øget effektivitet går der i 2025 en større del af brut-
tonationalproduktet til forskning og uddannelse end i 2008.



Immaterialisering – jagten på mening 

Når vi bliver rigere og har fået dækket de basale materielle 
behov, bruger vi en større andel af vores indkomst på service, 
underholdning og livsstilsprodukter, hvor vi betaler for det 
immaterielle indhold, som taler til hjertet og følelserne1. Det 
vil sige forbrug, som giver os oplevelser, identitet, tryghed og 
mening. Det er også produkter og services, som er med til at 
signalere nogle af de værdier, som vi lægger vægt på, f.eks. 
produkter, som er produceret etisk forsvarligt, og hvor der er 
lagt vægt på omsorg for naturen.

Flere af vores arbejdspladser er indenfor underholdning, 
sport, kultur og turisme, altså kreative erhverv, hvor menne-
sker er i fokus frem for produkter, ting, teknologi eller data. 
I disse erhverv er personligheden og de sociale kompetencer 
lige så vigtige arbejdsredskaber som de traditionelle faglige 
færdigheder. Der er også kommet flere livsstilsvejledere og 
åndelig vejledere. 

Virksomheders formål er ikke kun at producere varer så bil-
ligt som muligt og tjene penge på bundlinien. De bliver også 
bedømt på, om de gør en positiv forskel i samfundet. Ellers 
vil kunderne ikke handle hos dem, og de får svært ved at til-
trække og fastholde dygtig arbejdskraft. 

Man går ikke kun på arbejde for at tjene en høj løn og leve 
et godt liv i fritiden. Man lægger stor vægt på, at arbejdet 
gør en forskel, giver mening, arbejdsglæde og personlig og 
faglig udvikling. 

Immaterielle værdier er også blevet vigtigere i samfundsde-
batten. Etiske spørgsmål og nationale og kulturelle værdier 
etc. er blevet vigtigere end økonomiske nøgletal. Religion 
spiller en væsentlig større rolle end i 2008 i samfundsdebat-
ten. Mange sammensætter selv deres egen religion ved hjælp 
af komponenter fra kristendom, islam og buddhisme. Andre 
er fundamentalister, som forsvarer den rene lære med næb og 
klør. I 2025 er tidsånden i samfundet blevet mindre pragma-
tisk og rationelt præget og mere domineret af følelser.

Uddannelser skal ikke kun sikre faglig viden men skal også 
forberede stadigt flere til en karriere indenfor disse nye vækst-
brancher, hvor det i høj grad er personlige og sociale kompe-
tencer frem for traditionelle faglige kompetencer, som skal 
bringes i spil. Faglighed er blevet mere tværfaglig og bruger-
orienteret. Det er ikke kun eksperter og bogligt kyndige, som 
efterspørges. Der er blevet brug for flere med kreative evner, 
som er gode til at designe nye produkter og iscenesætte ople-
velser og for flere, som er gode til at skabe relationer mellem 
kunder, virksomheder og medarbejdere.

Til trods for, at meget produktion er blevet automatiseret, 
er der igen blevet brug for mange flere kokke og kunsthånd-
værkere etc., som er dygtige med deres hænder og sam-
tidigt kan skabe gode unikke oplevelser og fortælle gode 
historier. 

Folkeskolen har styrket de kreative og kulturelle fag. Der læg-
ges vægt på at skabe forbindelse mellem historie, kultur og 

1  Instittuttet for Fremtidsforskning: DreamSociety, 1999

religion og de aktuelle udfordringer i samfundet. Skolen er 
mindre fokuseret på boglige færdigheder end i 2008. 

Individualisering: hvem er jeg – i dag?

Samfundet er præget af stadigt flere valgmuligheder, og den 
enkelte lægger vægt på at kunne vælge, på at være unik og på 
mulighederne for at realisere sig selv. Generne er kortlagt og 
rummer svar på, hvor vi er ens, og hvor vi er forskellige. Driv-
kræfterne bag den øgede individualisering er bedre uddan-
nelse, bedre økonomi og mere individuel teknologi, som gør 
os mindre afhængige af autoriteter, fællesskaber og virksom-
heder af forskellig art. Vi kan, vil og skal selv.  

Vi er også blevet så rige, at vi ikke behøver at dele med andre, 
men kan få vores egen bil, PC, telefon, værelse, bad etc. Den 
enkelte vælger selv de fællesskaber og ”autoriteter”, som giver 
mening for den enkelte og fravælger de øvrige. 

Fra individ til situid

Individualisering øger behovet for skræddersyede løsninger 
med udgangspunkt i, at vi er forskellige fra hinanden. Mere 
kompliceret bliver det, når vi også vælger at være ”forskellig 
fra os selv” fra situation til situation, afhængigt af, hvilken 
rolle man har, eller hvilken sindstilstand man er i. Her taler 
vi om ”situidet”, hvis adfærd og holdninger er situationsbe-
stemte. På nettet er der mange muligheder for at have forskel-
lige identiteter. Rollespil er også blevet også mere udbredt 
i den virkelige verden som led i personlig eksperimentering 
og udvikling.

Individualisering kommer også til udtryk gennem ønsket om 
at realisere sig selv og gøre en forskel.

Individualisering og wiki-økonomi er udtryk for en demokra-
tisering af magt og handlekraft. Der er status i at være et ska-
bende menneske2, som er aktivt involveret som medskaber. 
I forbruget er der status i ”skab-det-selv”, og der er kommet 
langt bedre teknologi til lave ting selv i hjemmet, ikke mindst 
ved hjælp af computeren. Der er flere selvstændige og flere 
såkaldte frie agenter, som ikke er lønmodtagere i traditionel 
forstand. Der er også kommet flere frivillige, som ikke arbej-
der for lønnen, men fordi det giver mening at være med til 
at skabe noget eller gøre verden til et bedre sted, jf. i øvrigt 
wiki-økonomien under afsnittet netværksøkonomi.

  
Individualisering, globalisering og ny teknologi og øget for-
andringshastighed, jf. afsnittet om acceleration, stiller øgede 
krav til det enkelte menneskes evne til omstilling. Disse kræf-
ter øger de ressourcestærkes produktivitet og handlekraft og 
dermed også deres indkomst og overskud til at tackle hverda-
gen. Dermed forstærkes polariseringen, både når det gælder 
indkomst, sundhed og muligheder for det gode liv. 

De fleste oplever individualiseringen som øget magt over 
livet, men der er også flere, der får ”ondt i livet” som følge 

2 Instituttet for Fremtidsforskning: Creative Man, 2005
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af kravet om hele tiden at skulle vælge og tage ansvar. Man 
kan ikke længere lægge ansvaret for at ens liv lykkes på Vor 
Herre, forældrene, chefen eller læreren. Man er selv  herre i 
eget liv på godt og ondt.

Frem mod 2025 er der som reaktion herpå kommet stadig mere 
fokus på modtendensen ”fællesskab”. Derfor gøres der mange 
steder er stor indsats for at etablere og styrke meningsfulde 
fællesskaber. Der gøres også en indsats for at gøre det lettere 
at træffe de mange valg, blandt andet ved at reducere antallet 
af valgmuligheder lokalt. Når du har valgt vores arbejdsplads 
eller skole, så har du også fravalgt en række tilbud, som du 
selvfølgeligt kan få dækket, hvis du søger en anden skole eller 
arbejdsplads. Den enkelte skole eller arbejdsplads er blevet 
”mere klare i spyttet” med hensyn til, hvilke værdier og spil-
leregler, som gælder hos os. 

Diversitet og mangfoldighed er godt, blandt andet for kreati-
viteten i et samfund, men det har også vist sig at gå ud over 
sammenhængskraften og den sociale kapital. 

Uddannelse er i stigende grad blevet et projekt, hvor 
det handler om selvstændiggørelse, personlig udvikling 
og identitetsskabelse. Rollespil indtager en stor plads i 
læringen. Man behøver ikke altid at være sig selv, men 
kan ofte lære mere ved at sætte sig i en andens sted.  
Folkeskolen har også skulle fi nde sin plads i spændingsfeltet 
mellem individualisering og fællesskab. Derfor arbejdes der 
meget med at balancere diversitetens positive og negative 
sider og skabe gode forudsætninger for fællesskab. 

Acceleration og hyperkompleksitet

De mange nye valgmuligheder er et udtryk for, at verden er 
blevet stadigt mere kompleks og foranderlig. Ny viden og 
teknologi, netværk, kommercialisering og globalisering har 
øget forandringshastigheden og øget kompleksiteten, både 
når man som borger og forbruger skal forstå hvad der sker 
og træffe store og små beslutninger. På samme måde øger 
de to tendenser kravene til medarbejderne, fordi man oftere 
skal navigere i ukendt farvand og skal have overblik og øje for 
mulige sammenhænge og konsekvenser, som ligger uden 

for ens faglige kompetenceområde. Kravet til innovation 
og fornyelse er stort. Viden forældes stadigt hurtigere, 
nye produkter og metoder kommer og går i et stadigt 
hurtigere tempo.

Uddannelserne skal udstyre de unge med kompetencer, 
der gør, at de kan agere i en foranderlig og kompleks ver-

den. Det kræver både en alsidig bred viden og lyst og evne 
til at tilegne sig ny viden hele livet. 

For folkeskolen er det som følge af de hastige forandringer 
blevet vigtigere at have øje for det uforanderlige og evigt gyl-
dige og at kunne skelne mellem solide langsigtede trends og 
fl ygtige modeluner, som er væk igen i morgen.  

Aldring – det unge guld

Faldende fertilitet og øget levealder og betyder, at befolk-
ningstallet stagnerer, og der kommer relativt fl ere ældre, 
som skal forsørges af relativt færre yngre. Det betyder øget 
pres på velfærdssamfundet og stor mangel på pædagoger og 
folkeskolelærere.

Der er kommet fokus på, hvordan man kommer fra ”ældre-
byrde til ældrestyrke” og herunder, hvordan man motiverer 
ældre lærere til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Unge er blevet en stadigt mere knap ressource. Derfor er inve-
steringen i børn og unge blevet endnu vigtigere. Det har bety-
det øget fokus på kvalitet og effektivitet, som sikrer, at fl est 
muligt i hver årgang får en kompetencegivende uddannelse, 
at man kommer hurtigt igennem uddannelsessystemet, og at 
der er lavest muligt frafald. Der er ikke råd til at tabe nogen 
på gulvet. De svage børn i børnehave og folkeskole ”mands-
opdækkes” med en personlig mentor eller coach. 

Sundhed – et vækstområde med mening 

Aldring og øget velstand har betydet, at der er endnu mere 
fokus på sundhed end i 2008. Videnskaben har gjort det 
muligt at behandle og ikke mindst forebygge endnu fl ere 
sygdomme. Især er der stort fokus på livsstilssygdomme. 
Det gælder både den fysiske og mental sundhed. Manglen 
på arbejdskraft har gjort det nødvendigt at betragte ”human-
kapital” som en meget knap ressource, som der skal øko-
nomiseres med. Derfor gøres der meget ud af sundhed på 
arbejdspladsen og i skolen.

Fordi sundhed er en vækstbranche, fylder sundhedsuddan-
nelser stadigt mere i uddannelsessystemet.

Det gælder ikke alene personale til hospitals- og lægepraksis. 
Også den private sundhedssektor ekspanderer indenfor bio-
tek, lægemidler, medicoteknik og handicapudstyr. 

Sundhed er blevet en krumtap omkring meget af læringen 
og legen i folkeskolen, ikke mindst indenfor undervisning 
i naturvidenskaberne. Sundhed opfattes meget bredt, og 
omfatter et stort spektrum lige fra idræt og mad til gentek-
nologi. Det er undervisning, der giver mening, både i forhold 
til egen sundhed nu og her og i forhold til beskæftigelsesmu-
ligheder senere i livet.  

Miljø og resurser 
– en renæssance for naturvidenskab

I 2025 er der fortsat et stort fokus på miljøet. Flere mennesker, 
en meget større global middelklasse med et stort forbrug og 
et stort transportbehov har øget presset på resurser og energi 
og har øget den globale udledning af CO2. Danmark lever i vidt 
omfang af produkter til den globale energi- og miljøsektor. Tek-
nologier hertil er i fokus i dansk forskning og uddannelse.

I folkeskolen laves der mange projekter indenfor miljø og 
energiområdet, som er med til at stimulere børn- og unges 
interesse for naturvidenskab.  



Fire omverdensscenarier og 
profiler af folkeskolen 2025
Scenarier er alternative billeder af fremtiden. I det følgende 
beskrives fire forskellige mulige og sandsynlige fremtider for 
folkeskolen. Hver af scenarierne indledes med en beskrivelse 
af en mulig og sandsynlig fremtider for det danske samfund, 
som skolen skal fungere i. Der ses på tidsånden, arbejdsplad-
serne og uddannelserne generelt. Det enkelte scenario afslut-
tes med hver sin forskellige profil af folkeskolen, som matcher 
disse forskellige omverdener.

Scenarierne er spændt ud over to forskellige usikkerhedsak-
ser. For det første er det usikkert, om samfundet og skolen 
vil fokusere endnu mere på individet, eller om det sociale i 
fremtiden kommer mere i fokus. For det andet er det usik-
kert, i hvilken udstrækning det bliver kravet om viden eller 
kravet om kreativitet, som vil præge samfundet og skolen 
fremover. Man kan også tale om forskellige logikker for vær-
diskabelse.

Individuelt
Jeg er unik
Uafhængighed og herre i eget liv
Man er sin egen lykkes smed
Konkurrence er værdiskabende

Mennesket er et socialt væsen
Stammen er fundamentet 
Netværket er alt
Relationer er værdiskabende

Viden
Faglighed
Specialisering
Professionalitet
Målet er kendt

Kreativitet
Skabe
Opdage
Iværksætte
Målet er ukendt

Kombinerer man de to usikkerhedsakser eller logikker for værdiskabelse, får man fire forskellige scenarier.
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Scenario 1: Karrierer (viden + kreativitet)

Tidsånd

Den globale konkurrence er skærpet frem mod 2025. Kine-
serne og inderne producerer ikke alene billigere varer, de pro-
ducerer også langt fl ere unge talenter indenfor naturviden-
skab, sundhed og IT etc. For at danskerne skal kunne klare sig, 
har det været nødvendigt at løfte kompetencerne og kvalite-
ten af uddannelserne markant. Flere ældre og færre unge har 
også betydet, at arbejdsstyrken er faldet, og at tilgangen af 

unge med ny viden er faldet. Samfundet vigtigste inve-
stering er derfor børn og unge. Det er vigtigt, at alle får 
en kompetencegivende uddannelse, men det er endnu 
vigtigere, at talenterne plejes. Det er dem, der skal være 
frontfi gurer i den globale konkurrence.

Arbejdspladserne

Danmark har også specialiseret sig for at kunne være helt i 
front. Danmark gør sig især gældende indenfor energi, miljø 
og sundhed og har en mængde store og små virksomheder 
indenfor disse brancher. Det er både højteknologisk forsk-
ning, rådgivningsvirksomheder og industrivirksomheder. 
Viden-arbejdspladserne i Danmark er højt specialiserede. 
Standardiseret rutinepræget arbejde er automatiseret. Det 
gælder også rutinepræget viden-arbejde, som i vidt omfang 

er overtaget af ekspertsystemer eller kan klares over nettet af 
indere. De faglige krav til såvel forskere og faglærte er store. 
Alle skal være specialister på deres felt. Er der tale om stan-
dardiseret arbejde, kan det bedre betale sig at lade en robot 
eller et ekspertsystem klare opgaven. 

Der er sket en polarisering på arbejdsmarkedet. Der er mange, 
som ikke har de nødvendige meget høje faglige kompetencer, 
og der er stor knaphed på folk med spidskompetencer og løn-
forskellene er derfor steget markant. Derfor er der ikke blot 
sket en kraftigere vandret faglig specialisering. Der også sket 
en mere markant lodret arbejdsdeling. De dygtige specialister 
har fået et antal lavtlønnede teknikere og assistenter til at 
afl aste for alt, hvad der ikke er højt kvalifi cerede ekspertop-
gaver og ”opvartes, maseres og nurses” af mange forskellige 
former for servicemedarbejdere, både på arbejde og privat. 
Virksomhedernes kernemedarbejdere får både barnepige, 
rengøringsassistance og spa-ophold betalt af arbejdsplad-
sen. Derfor er der også brug for mange med mere manuelle 
serviceopgaver.    

Uddannelserne

Der er også sket en markant specialisering af uddannelserne, 
som skal matche arbejdsgivernes krav. Gymnasier og videre-
gående uddannelser er privatiseret og certifi ceres med stjer-
ner på basis af det faglige niveau. Udenlandske eliteskoler har 

Fire skolescenarier 
Individuelt

Socialt

Viden Kreativitet

Karrierer Stjerner

Holdspillere

Fælles mål/krav
Formidle fond af viden
Fælles basis-viden
Fælles (nationale) værdier
Klassen som ”minisamfund”
Bonding/svage med
Lærercentreret 
Alle er seminarieuddannede

Udvikling (målet er ukendt)
Diversitet
Finde og udvikle ”unikke” talenter
”Brand yourself”
Lysten driver værket/hard fun
Coaching/”curling”
Temaskoler
Fagfolk er ildsjæle

Værdiskabelse/fællesskab
Relationer
Skolen som praktisk virksomhed
Projektorganisering
”Selvstyrende” teams – elever og lærere
Bridging/broer ud i virkeligheden
Netværk internt og eksternt
Læreren ”den moderne leder”

”Karrieren starter i børnehaven”
Vigtigste investering er børn
Individuelle læringsplaner
”Særundervisning” (talentskole)
”Modul 1-15” Hvor langt når du? 
Frit skolevalg
Konkurrence (målet er kendt)
Computer-lærere
Universitetsudd. fagledere

De professionele



afdelinger i Danmark. Der er skrappe optagelsesprøver på alle 
skoler, som skal sikre, at de studerende har evne og vilje til 
at gennemføre på højt niveau. Når den uddannelsessøgende 
skal specialisere sig, må hun i reglen flytte langt, fordi disse 
uddannelser måske kun udbydes ét sted i Danmark eller i 
Europa. Uddannelserne er ikke længere gratis for de unge, 
men de studerende får penge med af staten til at betale for 
deres uddannelser. 

Der er samtidig sket en kraftig individualisering af hele 
uddannelsesforløbet. 

Karrieren starter allerede i børnehaven, hvor børnene gennem 
leg tilbydes mulighed for at lære alfabetet og den lille tabel. 
Børnene testes for deres intelligens og for deres personlige og 
sociale træk, og der tegnes en profil af det enkelte barn, som 
forældrene kan benytte i deres skolevalg.

Hvor hurtigt kan indlæringen accelereres? Hvilken indlærings-
stil fungerer barnet bedst med? Er det ved at få tingene vist 
eller ved at afprøve ting selv eller sammen med andre?

Folkeskolens vigtigste formål er at lægge fundamentet for det 
enkelte barns karriere. Jo hurtigere eleven får lært de basale 
faglige færdigheder indenfor dansk og matematik, jo hurti-
gere kan han komme videre og tilegne sig andre nødvendige 
kompetencer. Mange børn har allerede lært alfabetet og den 
lille tabel i børnehaven, men der er også en del, som ikke 
har. 

Folkeskolen kom i en stadigt dybere krise i årene fra 2010 til 
2015. Det blev efterhånden stort set umuligt at gennemføre 
traditionel klasseundervisning. Børnene var blevet for forskel-
lige til at det gav mening, og de var samtidig blevet mere 
selvstændige og utålmodige. De var vant til anderledes fart 
over feltet fra deres computer og computerspil, hvor de selv 
skulle være aktive hele tiden og resultater og feed-back kom 
øjeblikkeligt. De fleste kedede sig bravt i en normal time, fordi 
undervisningen ikke ramte dem lige der, hvor de var. Enten 
kunne de ikke følge med, eller også var udfordringerne for 
små. Fra computerspil var de vant til, at udfordringerne hele 
tiden tilpassede sig deres øjeblikkelige niveau. Derfor var man 
nødt til at gentænke hele undervisningsmodellen.

Her i 2025 foregår stort set al egentlig faglig indlæring via 
computeren, som nu har udkonkurreret den traditionelle 
lærer. Indlæringen tilpasses den enkeltes behov nu og her, 
både med hensyn til sværhedsgrad og form. Barnet vælger 
selv, om der skal ses film, høres historier eller løses opgaver, 
og alle lektioner har løbende tests, som sikrer, at barnet kan 
gå videre. Ellers er det en ”ommer”, men i reglen på en ny 
måde, med andre metoder eller eksempler. Der er ofte tale om 
edutainment, som kombinerer det bedste fra spil verdenen og 
undervisningsverdenen.  

Brugen af elektronisk læring har også betydet, at børnene 
kan arbejde mere hjemmefra, og kan gå på skoler, som lig-

ger længere væk. Flere forældre har taget konsekvensen af 
denne udvikling og har valgt den skole, som bedst matcher 
deres barns profil. Det gælder dog kun talenterne, eller dem 
med helt særlige behov. Den store anvendelse af computer-
undervisning har betydet, at skolerne ikke behøver at være 
så forskellige, som det ellers ville være nødvendigt. Eleverne 
kan undervises på mange forskellige niveauer og ved hjælp 
af varierede undervisningsformer. Egentlig behøver eleverne 
ikke komme på skolen. Den fysiske skoles vigtigste rolle er 
faktisk blevet pasnings, fysisk udfoldelse, motivation og 
opdragelse, ting som computerne endnu ikke kan klare. Flere 
forældre har da også valgt hjemmeundervisning baseret på 
avancerede internationale koncepter. Udbyderne har konsu-
lenter i Danmark, og der arrangeres hyppige stævner, hvor 
eleverne også kan mødes fysisk. Kontakterne holdes ved lige 
over nettet i virtuelle klasser.  

Den offentlige grundskole er dog stadig dominerende, men 
pengene følger nu barnet, og flere vælger private grundsko-
ler, ofte dog mere af holdningsmæssige og sociale grunde. 
Den vigtigste ”lærer” er computeren, og den kan det samme 
alle steder.

Skoleklasser er ikke længere fagligt begrundet man har først 
og fremmest en praktisk og social funktion. Derfor går de 
små elever i klasse med deres nærmeste naboer. Det gør ikke 
noget, at der er en aldersspredning på 2-3 år. Gymnastik og 
musiske fag m.v. foregår sammen med klassen. I nogle fag, 
særligt matematik og sprog, tilbydes der moduler opdelt i 
kompetenceniveauer fra 1-15, hvor eleven kan rykke op i helt 
eget tempo, uafhængigt af alder  

Lærerens vigtigste opgave er ikke længere at formidle viden, 
men at være individuel coach, facilitator, stifinder og inspi-
rator samt ikke mindst ”reservemor” og ”reservefar”. Det er 
ofte skolelærerens personlige og sociale kompetencer, som 
gør forskellen, det faglige klares bedst elektronisk. Det er især 
de mest kvikke elever, som har behov for en egentlig faglig 
sparring, men her rækker en almindelig seminarieuddannelse 
ikke. De fleste skoler har ansat universitetsuddannede fagle-
dere. Hvis skolen ikke selv råder over en universitetsuddannet 
matematiklærer, får disse elever tilknyttet en vejleder fra en 
anden skole eller et gymnasium.

Folkeskolen har behov for flere specialister end før til at tage 
sig af elever med særlige behov eller som er specialister i 
særlige undervisningsformer. Mange lærere er således ansat 
af kommunen eller af private leverandører, og den enkelte 
skole køber så denne specialundervisning som konsulenty-
delse udefra.  
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Scenario 2: Holdspillerne (kreativitet + socialt)

Tidsånd

Her i 2025 er den traditionelle forbruger og lønmodtager 
afgået ved døden. Alle er efterhånden blevet så rige, at det 
at kunne forbruge ikke giver særlig status. Derimod giver det 
både mening og status at være et aktivt, involveret og ska-
bende menneske. 

Danmark er her i 2025 i endnu højere grad blevet en nation 
af netværk, foreninger og teams. Meget heraf organiseres via 
Internettet. 

Relationer er blevet vigtigere end konkurrence som værdi-
skabende kraft. Gode kunderelationer, gode medarbejdsre-
lationer og gode samarbejdsrelationer er blevet mere værd 
for virksomheder end tidligere tiders fokus på ”konkurrence-
evne”. Også når vi taler menneskers kompetencer er konkur-
renceaspektet nedtonet. Mantraet er ikke længer ”individuali-
sering”. Det handler snarere om at udbygge rammer og vilkår 
for fællesskaberne, med streg under fællesskab. Det er ikke 
individualiseringen men snarere fællesskabet, som har gjort 
Danmark til et af verdens rigeste lande.

Arbejdspladserne 

Robotter har overtaget det meste af det individuelle rutinear-
bejde. Menneskers styrke er deres evne til at arbejde sammen 
og kombinere viden på nye og kreative måder. 

Meget af det arbejde, som kræver mennesker, har karakter 
af projekter, hvor mange arbejder sammen herom. Produkter 
og ydelser fremstilles i komplekse netværk, hvor manges spe-
cialiserede viden indgår. Det er ikke nok at have viden. Endnu 
vigtigere er det at kunne bringe viden i spil og omsætte den 
til resultater. 

Arbejdspladser, uddannelse og forskning er smeltet lang mere 
sammen. Virksomheder er blevet lærende organisationer, og 
uddannelsesstederne er blevet virksomheder, som skal leve 
af at sælge uddannelser.

Uddannelserne

På arbejdspladserne er der ikke behov for ret mange eks-
perter og slet ikke for de middelmådige. Det har man 
computernes ekspertsystemer til. Det man har brug for 
de fl este steder er refl ekterende praktikere. Den tid er 

også forbi, hvor uddannelse handlede om at fylde viden 
på. Ingen kan længere rumme den mængde af viden, som 

fi ndes, selv indenfor en snævert afgrænset del af et fagom-
råde. Derfor handler det om at uddanne vidennavigatører, net-
værksakrobater, innovatører, kaospiloter og projektledere. 

Uddannelser er blevet meget mere praksisorienteret. Ikke 
mindst på grund af knapheden på arbejdskraft er arbejds-
pladserne blevet meget mere interesseret i at få fat i de unge 
så tidligt som muligt. Ønsker man at blive lærer eller læge, 
starter man således med en praktikansættelse allerede efter 
en et- eller to-årig pædagogisk eller sundhedsfaglig basisud-

dannelse. Princippet fra de erhvervsfaglige vekseluddannelser 
har bredt sig til de videregående uddannelser, hvor praktikken 
også har vundet indpas som en integreret del af uddannel-
sen. Denne metode har også vist sig som en god mulighed 
for at få de unge hurtigere ud på arbejdspladserne og trænet 
i det praktiske. 

Folkeskolen er i højere grad blevet en slags minisamfund, 
hvor børnene skal lære at begå sig i den virkelige verden, 
samtidigt med at de skal lære nogle basale færdigheder, som 
sætter dem i stand til hele tiden at lære nyt. Det sker ved 
at lade dem udforske omverdenen og eksperimentere. Fol-
keskolen er blevet en heldagsskole. Der er god tid til at lave 
mad og hjælpe med til at holde skolen ren og vedligeholdt. 
Der er plads til at dyrke sport og motion i diverse sports- og 
fritidsklubber, som skolen samarbejder med. Skolen fungerer 
som en værdiskabende virksomhed, som organiserer børnene 
i en række små ”virksomheder” med hver deres ansvarsom-
råder. Børnenes ansvar er ikke længere kun skolepatruljen og 
klasseduks opgaverne. Så mange som overhovedet muligt af 
skolens opgaver delegeres til eleverne, f.eks. skolebladet og 
skolebiblioteket, men hele tiden selvfølgeligt med en udlært 
voksen konsulent som back-up. Det gælder også skolens 
unge ”mobbekonsulenter”, som er meget bedre end de vokse 
til at løse konfl ikter, efter at de har været på kursus heri. Bør-
nene har også en række undervisnings- og mentoropgaver 
i forhold til andre elever. De fl este skal selv undervise eller 
instruere senere hen i livet, så jo tidligere de kommer i gang 
med at udvikle denne kompetence, desto bedre. 

Derudover lærer eleverne gennem projekter i eller uden for 
skolen. Skolen varetager en række offentlige ansvarsområder, 
som ellers ikke ville blive løftet. Den holder øje med miljøet 
i den lokale sø, rapporterer om tilgængeligheden for handi-
cappede i kommunen etc. Skolen driver også en vikarservice 
for de ældste elevers fritidsjob Det er de erhvervsdrivende i 
lokalområdet glade for. Der er altid en afl øser i tilfælde af 
sygdom, eller når barnet skal videre i ”livet. 

 I folkeskolen tager læringen udgangspunkt i den konkrete 
verden. I forlængelse heraf læres dansk, matematik og fysik 
og det konkrete er indgangsvinklen til det abstrakte og teore-
tiske. De ikke-boglige elever klarer sig nu meget bedre og har 
fået mere selvtillid i skolen. Mange af dem klarer sig rigtigt 
godt i en mere praktisk skoleverden. Eleverne lærer allerede i 
folkeskolen, hvordan det er at være iværksætter, projektleder 
eller kundeansvarlig. 

Eleverne udvikler evnen til som refl ekterende praktikere at 
lære nyt ved at eksperimentere og udforske.

De små og mellemstore årgange undervises der kun i dansk, 
engelsk og natur og teknik samt kreative fag. Mere ”abstrakte” 
fag som religion, historie og samfundsfag venter til eleverne 
er blevet større og mere modne til at forholde sig hertil.     

De fl este folkeskolelærere har haft store problemer med at 
omstille sig fra en verden, hvor læreren var i centrum og opga-
ven var at formidle viden til mere eller mindre vågne, men 
overvejende passive elever. Derfor er der også hentet mange 



praktikere fra andre fagområder ind på skolen. Det kan være 
en tømrer, en kok, en bankmand eller en gartner. Lærerens 
opgave er blevet den moderne leders, hvor det handler om at 
få ting til at ske gennem andre.   

Scenario 3: De professionelle (viden + socialt) 

Tidsånd

Her i 2025 kan danskerne bedst karakteriseres som sociale 
individualister, der er i stand til at kombinere individuel frihed 
med respekten for det sociale. Sammenhængkraften i sam-
fundet er ikke mindst et resultat af, at danskerne har et fælles 
grundlag indenfor viden, kultur og værdier. Folkeskolen udgør 
en vigtig grundpille herunder.

De globale problemer har siden 2008 været i vækst. Terroren 
fra mellemøsten er eskaleret og verden har også oplevet ABC-
terror (atomar, kemisk og biologisk). Den globale opvarmning 
er intensiveret. Den stærkt voksende middelklasse i Østlan-
dene, Asien og Latinamerika stiller store krav til resurserne, 
både indenfor energi, fødevarer og CO2 udledning. Aldringen 
er begyndt at kunne mærkes alle steder i samfundet. De store 
problemer har nødvendiggjort øget regulering og accepten 
heraf har også været stigende. For at begrænse udledningen 
af CO2, er der indført mange begrænsninger på transport- 
og boligområdet. For at minimere terror, vold og almindeligt 
hærværk, er Danmark faktisk blevet det ”overvågningssam-
fund”, som mange tidligere så som et skræmmebillede, men 
nu sætter danskerne tværtimod pris på den tryghed, som det 
giver. 

Tiltagende problemer med vold og hærværk førte i starten til, 
at den såkaldte nul-tolerance bredte sig i samfundet.  I den 
første del af årtusindet blev der indført forbud og begræns-
ninger på stadigt flere af livets områder. Ikke kun rygning, 
men også alkoholforbruget blev stærkt begrænset. Prostitu-
tion blev kriminaliseret. Der blev indført overgrænser for ind-
holdet af sukker, salt, fedt og rødt kød i maden. 

Holdningen var, at havde man som politiker eller ansvarlig 
en viden, havde man også pligt til at handle på den. Der var 
ingen grund til at vente på, at folk frivilligt ændrede adfærd 
ved hjælp af holdningsbearbejdning. Nogle kaldte det proak-
tiv og fremadrettet regulering. Andre syntes, at udviklingen 
mindede mere om fundamentalisme og gjorde oprør mod de 
mange indskrænkninger i friheden. Summa summarum blev 
imidlertid, at selvom individualisering, liberalisering og pri-
vatisering blev sat på hold, så landede det danske samfund 
på den gyldne socialliberale middelvej, som har karakteriseret 
Danmark i hvert fald siden Grundtvig.    

Arbejdspladserne

Det går godt i Danmark fordi medarbejderne er veluddannede 
og i stand til at lede sig selv og samarbejde. Der er lille magt-
distance til dem i toppen. Til gengæld har alle stor respekt for 
faglig kunnen på alle niveauer. Chefen har tillid til sine hånd-
værkere, som kan mere end hun selv kan på deres respektive 
fagområde. Danskerne har tillid til hinanden og til samfunds-
systemet. Systemerne bygger på viden, rationalitet og respekt 

for den enkelte. Velstanden skyldes ikke alene, at medarbej-
dere på alle niveauer har høje faglige og sociale kompetencer. 
Samfundets institutioner er sofistikerede og veludbyggede, 
og der praktiseres værdibaseret ledelse. Der er opbygget net-
værk af specialister på alle niveauer og samarbejdes på kryds 
og tværs mellem det offentlige og private.   

Uddannelserne

Satsning på forskning og uddannelse er blevet endnu vigti-
gere for at klare de store globale udfordringer. Løsningerne 
er videnbaserede. Danmark har prioriteret kompetenceudvik-
ling og faglighed. Der uddannes specialister, som samtidigt er 
gode til at samarbejde. Danske universiteter og professions-
højskoler satser på at kunne noget andet end alle de andre 
ude i den store verden. Man arbejder på at udvikle en ”en 
særlig skandinavisk model” baseret på nordiske tilgange til 
ledelse, værdier og samarbejde etc. Uddannelserne arbejder 
tæt sammen med danske virksomheder herom. 

Folkeskolen arbejder her i 2025 i direkte forlængelse af de 
principper, som gjaldt i 2008. Folkeskolen er i endnu højre 
grad en bærende del af den danske samfundsmodel. Skolen 
skal ikke alene sikre en fælles faglig basisviden blandt ele-
verne, den skal også opdrage de nye generationer i danske 
værdier, traditioner og demokrati. Skolen skal styrke sam-
menhængskraften i Danmark og fremme integrationen. Der 
er stadigt friskoler i Danmark, men kravene til disse er stram-
met så markant, at forskellene mellem disse og folkeskolen 
nærmest er usynlige.

Skolens vigtigste formål er at formidle ”den menneskelige 
civilisation” videre til de næste generationer. Det handler om 
kultur i bred forstand, det vil side færdigheder, viden, erfa-
ringer og værdier, som er udviklet gennem generationer. I en 
stadig mere mangfoldig, foranderlig og atomiseret verden er 
folkeskolen det faste og stabile forankringspunkt. Det har 
børn og unge brug for i en verden, hvor de trækkes i alle ret-
ninger af et væld af tilbud og valgmuligheder.  Skolen skal 
være tidløs. Andre går skridtet videre og mener, at folkesko-
len skal være fortidsorienteret snarere end fremtidsorienteret. 
Først når børnene kender deres historie og kan orientere sig 
i den fond af viden, som vores civilisation bygger på, har det 
mening at begynde at tænke på kreativitet, innovation og 
fremtid. Der er udarbejdet en detaljeret ”kanon” indenfor alle 
undervisningsområder, som udpeger de centrale dele af den 
kultur, som skal formidles.

Undervisningsministeriet opstiller klare mål for, hvad børn i 
alle grundskoler i Danmark skal lære. 

Det er vigtigt for sammenhængkraften og samarbejdet 
senere hen, at alle har samme fælles basisviden at bygge 
videre på og har en fælles referenceramme, når det gælder 
faglighed, kultur, værdier og demokratisk grundlag. Først når 
børnene har det fælles fundament på plads, kan de begynde 
at specialisere sig og vælge til og fra. Der er ikke valgfrie fag 
i folkeskolen. Der er rig lejlighed til at vælge udenfor skolen 
eller senere i livet. 
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Fremtidsbilleder

Religionsundervisning er en del af historie- og geografi under-
visningen. Ønsker forældrene særskilt undervisning i kristen-
dom eller islam, foregår det udenfor folkeskolens regi. 

Folkeskolen drives som en koncern direkte under Undervisnings-
ministeriet og er ikke længere et kommunalt anliggende. Sko-
lelederen er ”fi lialbestyrer” og der er et solidt back-up inde fra 
hovedkontoret, ligesom i Danske Bank. Undervisningen er sat i 
system, ikke mindst ved hjælp af IT. 

Der er udviklet undervisningspakker af høj kvalitet, som benyt-
tes i alle klasser landet over. På grund af stordrift kan det gøres 
billigt. Skoler, lærere og elever bliver testet for at sikre et højt 
niveau. Forældrevalgte skolebestyrelser er en saga blot. Mang-
lende forældreinteresse er en del af forklaringen. Der var heller 
ikke længere noget råderum for forældrene. Til gengæld er for-
ældrerådene i de enkelte klasser blevet endnu vigtigere og for-
ældrene lægger en stor indsats her. 

Klassen er fortsat skolens bærende organisationsprincip. Det 
anses for vigtigt, at børnene lærer at begå sig i et minisam-
fund, som afspejler samfundet og gerne sammen med børn 
med en anden baggrund end dem selv. 

Når eleverne evalueres, er det både klassens samlede præsta-
tioner og ikke kun de individuelle, som tæller. Børnene har 
dermed et incitament til at udvise ansvar og hjælpe hinan-
den. Det er der også brug for uden for skolen.  

Den seminarieuddannede lærer er garant for, at eleverne lærer 
det de skal i folkeskolen. Han repræsenterer den fond af viden 
og værdier, som samfundet har besluttet, at næste genera-
tion skal udstyres med. 

Scenario 4: Stjernerne (kreativt + individuelt)

Tidsånd

Danskerne er her i 2025 blevet langt mere globale. Det er de 
globale udfordringer og muligheder på den ene side, og de 

individuelle på den anden side, som optager danskerne. 
Ved at gøre tingene kreativt og anderledes, kan danskerne 
gøre en forskel. Det er ikke længere nok blot at være pro-
fessionel og effektiv. Man skal være en vinder indenfor 
sit felt, særligt når man kommer fra en lille nation. Det 
er kreative individer, der gør en forskel. Alle har poten-

tiale til at blive stjerne indenfor deres felt.” ”Brand your-
self” handler om at være unik. Alle har en hjemmeside, 

hvor man præsenterer sig selv i tekst, billeder og fi lm. 

Forbrugerne vil gerne sætte sit helt personlige præg på i hvert 
fald den del af sit forbrug, som er højinteresse f.eks. ved at 
designe det selv eller fremstille det selv. Meget af den ny tek-
nologi egner sig til produktion og salg i mindre skala. Der 
er der kommet mange nye selvstændige, som producerer og 
sælger i forskellig skala, til sig selv, til familie og til venner 
og over nettet.  

Familierne er ikke hvad de har været. Flere fravælger den tradi-
tionelle kernefamilie. En del fravælger en fast ægtefælle og er 
alene med børnene. Parforhold opløses, men forældreskabet 
tager man alvorligt.  

Arbejdspladserne

Den traditionelle lønmodtagermodel fra industrisamfundet 
er også næsten en sag blot. Rigtig mange arbejder som selv-
stændige eller som ”freelancer”, men i reglen i kompagniskab 
og netværk sammen med andre. Iværksætteraktiviteten har 
blomstret, og der er kommet mange små nye virksomheder. 
Det er blevet lige så let at etablere sin egen virksomhed, som 
det er at lave sin egen hjemmeside på nettet. Bare der er 
noget, man er god til, kan man altid få back-up via nettet til 
alt det andet, som man ikke selv magter eller har lyst til. 

Danmark er førende indenfor fl ere kreative brancher, herun-
der design, mode og computerspil. Her i 2025 lever danskerne 
først og fremmest af kreativitet og købmandskab. Vi har taget 
konsekvensen af, at mere end 99 procent af al ny viden ska-
bes udenfor Danmarks grænser. Derfor er det vigtigste ikke at 
danskerne er i front med at udvikle ny højteknologisk viden. 
Det er vigtigere, at danskerne er gode til hente ny viden hjem 
og udnytte den på nye kreative måder.

Indenfor traditionelle brancher som bankvæsen og transport 
er det heller ikke længere nok at være professionel og effek-
tiv. Det er nødvendigt at kunne lave skræddersyede kreative 
løsninger sammen med kunderne. 

Uddannelserne

Uddannelserne er blevet langt mere mangfoldige. Der fi ndes 
efterhånden næsten lige så mange uddannelser, som der fi n-
des studerende. Man bliver ikke bare jurist eller folkeskolelæ-
rer, man bliver jurist med speciale i oplevelsesøkonomi eller 
folkeskolelærer med speciale i coaching.

Uddannelserne stykkes sammen af moduler, ofte fra mange 
forskellige uddannelser og tværfagligheden er i højsædet.  

Mange søger de bedste og mest anerkendte uddannelser 
internationalt. Rundt omkring er der ”hot-spots” for design, 
gastronomi og journalistik etc. Et udlandsophold er et ”must” 
uanset om man tager en uddannelse som håndværker eller 
som biotek-forsker. 

Det er ikke længere kun boglige uddannelser, som giver 
prestige og status. I takt med, at maskinerne har overtaget 
det manuelle og rutineprægede arbejde, har erhvervsfaglige 
uddannelser som murer, tømrer eller gartner udviklet sig til 
”kunsthåndværk” uddannelser, hvor der er vægt på design, 
æstetik og kreativitet. Der er ofte mere prestige forbundet 
med en sådan uddannelse end med en akademisk uddan-
nelse.

Uddannelse handler ikke om at fylde viden på, men om at 
udvikle unikke talenter af mange forskellige slags. Skolens 
opgave er at fi nde frem til det enkelte barns særlige poten-



tialer. Børnene skal tilbydes lejlighed til at opdage og afprøve 
sine muligheder og grænser. Målet med undervisningen er 
ukendt. Ingen kan forudsige, om lille Peter bliver fodbold-
stjerne, kok, naturvejleder eller genforsker. Derfor giver det 
ikke mening at styre undervisningen ud fra klare mål for, hvad 
børnene skal kunne. 

Flere forældre har taget konsekvensen af udviklingen og væl-
ger den skole, som bedst matcher deres barns profil. Man 
går ikke bare på den skole, som tilfældigvist ligger nærmest 
bopælen. Nogle vælger en af de talentskoler, som er dukket 
op i alle større byer. Flere vælger skoler, som satser på sport, 
dramatik eller musik. Andre vælger skoler, hvor der er vægt på 
det religiøse eller på en tæt kontakt med naturen.  

Det er ikke kun de mange privatskoler, som er forskellige. 
Også folkeskolen satser på mangfoldighed. Alle kommunens 
skoler er vidt forskellige. Hver enkelt skole har sin egen profil 
og identitet og brander sig herudfra, så forældre og børn har 
noget at vælge imellem. Forældrene er meget aktive deltagere 
i skolens arbejde, ikke kun i skolebestyrelsen men også i for-
bindelse med skolernes mange aktiviteter.   

Børnene testes allerede i børnehaven og løbende i gennem 
skoleforløbet for at sikre, at barnet tilbydes den mest opti-
male udvikling. Det frie skolevalg er dog en sandhed med 
modifikationer. Barnet skal bestå en række faglige og per-
sonlige tests for at blive optaget og kunne fortsætte forløbet. 
Udgangspunktet er, at det er lysten der driver værket, men 
presset er alligevel meget hårdt.

Skolens lærere har alle mulige forskellige slags baggrunde og 
uddannelser. Kunstnere, naturvejledere, sportsfolk, ingeniø-
rer og selvlærte underviser på skolerne. Det vigtigste er at 
være en ildsjæl, som kan motivere, inspirere og være rollemo-
del for børnene. En dygtig håndværker, som brænder for sit 
fag, foretrækkes ofte frem for en seminarieuddannet sløjdlæ-
rer eller hjemkundskabslærer. Lærerne er højt motiverede og 
bevidste om at på deres skole, er målet at tilbyde det ypperste 
og være helt i front indenfor netop deres felt. Det motiverer 
lærerne til hele tiden at udvikle sig og gøre sit til, at netop 
deres skole er blandt de bedste.   

Niels Bøttger-Rasmussen er projektleder ved Instituttet For 
Fremtidsforskning, cand. polit. og H.D. i finansiering og kre-
ditvæsen

www.folkeskolen.dk


