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Fremtidens kompetencer
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FREMTIDENS
KOMPETENCER
EKSPERTEN
Camilla Mehlsen, forfatter og oplægsholder

OPSUMMERING

Koncentration – singletasking og fordybelse i læringssituationer. 

Kommunikation – ansigtsløs og visuel.       

Kollaboration – ikke kun at uddelegere opgaver og løse hver for sig. 

Kritisk tænkning – eksperter i informationssøgning og fx spotte fake news.

Kreativitet – tænk ud af boksen.        

Kuriositet – stil spørgsmål og vær nysgerrig – ikke bare google det. 

Karakterdannelse – find dit indre kompas og dømmekraft. 

Camilla Mehlsen kommer med sit bud på, hvordan unge bedst bliver klar til fremtidens digitale arbejdsmarked i

en tid med kunstig intelligens og informationseksplosion, hvor maskinerne er blevet klogere end menneskene. Når

det nu forholder sig sådan, skal vi i stedet fokusere på at holde fast i og blive bedre til det, maskinerne ikke kan.

Det, der er behov for, er de 7 afgørende kompetencer, som fremtidens unge skal kunne håndtere, for at kunne

navigere i en digitaliseret verden.   

De 7 K’er er:  

Kompetencerne giver dig som underviser en strategisk retning for, hvordan du kan handle, hvis du vil være med

til at påvirke udviklingen for de unge.
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http://www.mehlsenmedia.dk/


I den 4. industrielle revolution er menneskets
opmærksomhed blevet den største ressource. 

Mennesket har derfor brug for 7 særlige
kompetencer for at kunne navigere i denne
verden, hvor der konstant kæmpes om deres
opmærksomhed. 

Særligt kollaboration er vigtig – ikke kun for
elever, der skal lære at samarbejde og ikke
blot uddelegere opgaver, men også for
undervisere, der skal kunne samarbejde på
tværs af fagligheder, og i det hele taget, for i
fællesskab at blive bedre.

KEY TAKE AWAYS
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Koncentration: Bed eleverne om selv at komme med bud på, hvordan de kan blive bedre til at

singletaske i undervisningen. Hvordan kan de hjælpe både sig selv og hinanden til at træne

koncentration? 

Kommunikation: Bed eleverne overveje hvor meget af deres kommunikation i løbet af en dag er

ansigtsløs – uden øjenkontakt eller visuel. Hvilken type foretrækker de og hvorfor? 

Kollaboration: Overvej, hvordan I som gruppe kan sætte regler op for, hvordan I kan arbejde sammen

kollaborativt og ikke hver for sig, hvor opgaverne blot er uddelegerede. 

Kritisk tænkning: Medtænk kildekritik ind i alle fag – og gerne alle timer. Afslut lektionerne med at

bede eleverne om at forholde sig nysgerrig og kritisk til det materiale, de har arbejdet med. 

Kreativitet: Arbejd som underviser med at være mindre instruerende i din undervisning, men lad i

højere grad elevernes udforskning danne ramme for forløbet. Opfordr dine elever til at fejle – og til

ikke at tænke i snævre løsninger. 

Kuriositet: Træn både dig selv og dine elever i at arbejde mere med åbne spørgsmål i diskussioner

og opgaver. ”Hvad ville der ske, hvis…” 

Karakterdannelse: Bed dine elever overveje om deres indre kompas kan finde vej i en verden, hvor

deres (digitale) opmærksomhed er den vigtigste ressource.

ARBEJDSSPØRGSMÅL 
IDEER TIL OPGAVER
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CAMILLAS SLIDES

Download slides direkte her

BOG OM DE 7 KOMPETENCER: HOMO FUTURA
Læs mere om Camillas bog Homo Futura her

CAMILLA FORTÆLLER

Video: Vi er alle digitalt nyfødte

FLERE RESSOURCER 

FREMTIDENS
KOMPETENCER
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http://ahead20.dk.linux16.dandomainserver.dk/wp-content/uploads/2020/02/AHEAD20_Fremtidens-kompetencer_Camilla-Mehlsen.pdf
http://www.mehlsenmedia.dk/homo-futura
https://youtu.be/jtP8S3CsgDU


Tilmeld nyhedsbrev

Følg på LinkedIn

Vi ses til AHEAD21!
TAK FOR DENNE GANG!

Tilmeld nyhedsbrev

Følg på LinkedIn
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http://eepurl.com/dlQbYH
https://www.linkedin.com/company/videncenter-for-digital-handel/
http://eepurl.com/dtpr9n
https://www.linkedin.com/company/videnomdata/

