
KONFERENCE 

KLAR TIL 
FREMTIDEN? 
DET 21. ÅRHUNDREDES KOMPETENCER 

I SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

1. december 2020 i København og 
3. december 2020 i Kolding



Program
8.30 - 9.00:  Registrering og kaffe/te og brød

9.00 - 9.15:  Velkommen og praktiske oplysninger 
   v/Dafolo

9.15 - 10.30:  Generation Z og Alpha kommer!
   v/Camilla Mehlsen, ekspert i digital medieadfærd

Husker du tiden før internettet? Det gør Generation Z og Alpha ikke. De er 
de første generationer født ind i en digital tid, og de indtager uddannelse og 
arbejdsmarked med ændrede vaner, værdier og verdensanskuelser. Hvordan 
klæder vi Generation Z og Alpha på til et liv, der er betinget af digitalisering – 
og hvad kan vi lære af dem, når vi skal tilrettelægge uddannelser og udvikle 
undervisning? Med tankevækkende eksempler og skarpe perspektiver giver 
Camilla Mehlsen indsigt i, hvad der kendetegner Z og Alpha, og hvordan børn 
og unges digitale adfærd kan inspirere til udvikling af undervisning.

10.30 - 10.45: Pause

10.45 - 12.00: 7 kompetencer til fremtiden
   v/Camilla Mehlsen, ekspert i digital medieadfærd

Hvis vi kigger i krystalkuglen, hvad er så vigtigst at lære i en tid med kunstig 
intelligens, big data, fake news og informationsboom? Camilla Mehlsen viser, 
at fremtidens vigtigste kompetenceområder er 7 K’er: koncentration, kom-
munikation, kollaboration, kritisk tænkning, kreativitet, kuriositet og karakter-
dannelse. I oplægget dykker hun ned i, hvorfor de bør være pejlemærker for 
uddannelse, og hun præsenterer en model for de syv K’er med definitioner og 
kommer med konkrete bud på, hvad de betyder for undervisning.

12.00 - 12.45: Frokost

Nutidens børn og unge er født ind i en digital tidsalder med kunstig intelligens og infor-
mationseksplosion, hvor tendenser som fake news og filterbobler dominerer, og hvor 
opmærksomheden og den kritiske sans bliver sat på en gevaldig prøve. Dette påvirker i 
høj grad den måde, vi griber uddannelse an på.

De unge er med deres nye vaner og verdensanskuelser en kæmpe disruption for uddan-
nelse og arbejdsmarked. 

Konferencen henvender sig til alle i skole- og ungdomsuddannelsessektoren, der er nys-
gerrige på fremtidens kompetencer, uddannelsestendenser og den nye digitale verden, 
og som søger viden om den digitale generations adfærd og verden.

Som deltager bliver du klædt på til at hjælpe børn og unge med kompetencer for livet, 
ligesom du får inspiration til at sætte en strategisk retning for, hvordan du kan handle, 
hvis du vil være med til at påvirke udviklingen – for dig selv, for unge generationer og for 
kloden.



Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

12.45 - 14.00: SESSIONER – vælg en af de følgende:

Session 1:  Hvordan kan vi arbejde med det 21. århundredes kompetencer 
 i praksis? 
 v/Lene Heckmann, selvstændig konsulent, 
 Kompetencehuset Heckmann

Det at udvikle kompetencer kan være komplekst og kræver en række af fær-
digheder, som ikke nødvendigvis kommer af sig selv. Det kræver træning. 
Eleverne må fx træne det at kunne arbejde sammen, herunder at kunne lytte, 
dele, give sin mening til kende og tage ansvar. Udvikling af det 21. århundredes 
kompetencer kalder derfor på en direkte undervisning i og med kompetencer-
ne. I denne session får du konkret inspiration til, hvordan dette kan gøres.

Session 2:  Projektbaseret læring i skolen – innovation, passion og autentiske 
 læreprocesser 
 v/Lene Jensby Lange, direktør i Autens

Skoler og uddannelsesinstitutioner står i en brydningstid på vej mod en ha-
stigt foranderlig fremtid med fokus på nye kompetencer, der kræver et grund-
læggende skift fra en lærercentreret undervisning til en innovativ, elevaktiv 
undervisning og læring i kobling med den omkringliggende verden. Denne ses-
sion sætter fokus på autentiske læreprocesser i form af projektbaseret læring 
og innovationsprojekter.

Session 3:  Vedholdenhed – viljen starter, når lysten slutter 
 v/Allan Kortnum, direktør på Herningsholms Erhvervskole 
  (konferencen i København), og Kasper Ploug Jepsen, 
  lærer på Viborg Gymnasium og HF (konferencen i Kolding)

I en tid hvor smartphones, streamingtjenester og andre medier kæmper om 
vores opmærksomhed, bliver vedholdenhed af mange set som det 21. århund-
redes vigtigste ressource. Især i de seneste år er forskningen i emnet steget 
markant. Men hvad vil det sige at være vedholdende? Hvordan kan man kon-
kret arbejde med vedholdenhed i skolen? Og hvorfor er det overhovedet en 
fordel at opøve sin evne til fordybelse, når nu telefonen brummer i lommen, 
og det kun lige tager to sekunder at tjekke?

14.00 - 14.30: Pause med kaffe og kage

14.30 - 15.30: 21. århundredes kompetencer i en dansk skolekontekst  
   v/Christian Søndermand Bro,  
   pædagogisk konsulent, Dafolo

Tidligere handlede uddannelse om at lære mennesker noget. Nu handler 
det om at sikre, at vores elever udvikler et pålideligt kompas og de navigati-
onsfærdigheder, der kræves, for at de kan finde deres egen vej igennem en 
stadig mere usikker, omskiftelig og flertydig verden. Men hvordan kan vi som 
lærere, vejledere og skoleledere sørge for, at det sker? Afslutningsvis samler 
pædagogisk konsulent Christian Søndermand Bro op på dagen ved at give 
konkrete bud og eksempler på, hvordan man kan arbejde med det 21. århund-
redes kompetencer i en dansk skolekontekst. Bl.a. inddrages det pædagogiske 
rammeværk fire-dimensional uddannelse samt eksempler på professionelle 
læringsfællesskaber, elevsamtaler og konkrete undervisningsforløb med ele-
verne med øvelser til brug i egen praksis.   



Relevante titler fra Dafolo
è	Homo futura – 7 kompetencer til en bedre fremtid af Camilla Mehlsen

è	De gode kompetencer i det 21. århundrede af Lene Heckmann

è	Vedholdenhed i skolen – viljen starter, når lysten slutter af Allan Kortnum,  
Peter Arnborg Videsen og Kasper Ploug Jepsen

è	Dannelse i alle fag af Jeppe Bundsgaard, Louise Klinge, Lene Tanggaard,  
Alexander von Oettingen m.fl.

è	En designtilgang til teknologiforståelse – hvordan danner og uddanner  
vi børn og unge til at leve meningsfulde og gode liv i en digitaliseret samtid?  
af Ole Sejer Iversen, Christian Dindler og Rachel Charlotte Smith

è	Lærer under designprocesser – digital fabrikation og designprocesser i  
FabLab af Charlotte Agerby Schultz og Steen Lembcke (red.)

Praktiske oplysninger om workshoppen
Tid: Tirsdag den 1. december 2020 i København og torsdag den 3. december 2020 i Kolding.

Konferencested: Scandic Sydhavn, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV og 

Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding

Pris: Kr. 1.998,- ekskl. moms pr. deltager. 

I får 10% rabat ved tre tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).

I får 20% rabat ved seks tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 30. oktober 2020.

Tilmelding skal ske online på www.dafolo.dk/arrangementer
Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk.

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter  
tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen ved for få tilmeldinger.

Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid  
overdrages til en kollega.

Såfremt en af Dafolos oplægsholdere forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for  
Dafolos kontrol (eksempelvis pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men  
kan blive nødsaget til at aflyse oplægget. Dafolo retter sig efter Sundhedsstyrelses retningslinjer om Covid-19.

Yderligere oplysninger:  
Dorte Kristensen, Dafolo. Tlf. 9620 6666. Mail: forlag@dafolo.dk 
Se vores arrangementer på www.dafolo.dk/arrangementer.  
Du kan også tilmelde dig vores nyhedsservice for løbende opdatering. 
Tilmelding til nyhedsbrevet sker på www.dafolo.dk/nyhedsservice.dk

Bøgerne kan bestilles gebyrfrit på www.dafolo-online.dk eller på telefon 9620 6666 
Læs mere på www.dafolo-online.dk

D
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De gode kompetencer
i det 21. århundrede

LENE SKOVBO HECKMANN, METTE PLOUG MEINECHE OG BIRGIT SCHØN

De gode kom
petencer i det 21. århundrede

Varenr. 8044

ISBN 978-87-7160-975-2

9 788771 609752

ISBN 978-87-7160-975-2

Begrebet ”Det 21 århundredes kompetencer” refererer til en bred palet af viden, 
færdigheder, tilgange og karaktertræk, der inden for uddannelsesområdet regnes som 
afgørende for at få succes i det moderne samfund og skabe gode liv med hele mennesker. 
Denne bog sætter fokus på de kompetencer, som elever – sandsynligvis – får brug for 
at mestre i et samfund, der forandrer og udvikler sig med stadig stigende hastighed. I 
bogen indkredses de gode kompetencer til fire kompetencer, som kaldes ”de fire K’er”, 
nemlig kollaboration, kommunikation, kreativitet og kritisk tænkning. 

Bogen er en håndsrækning til lærere, pædagoger, studerende, ledere, vejledere, 
teamkoordinatorer og andre, som søger viden om og konkrete værktøjer til, hvordan 
man kan arbejde med det 21. århundredes kompetencer i skolen – i praksis.

Bogens mange værktøjer findes digitalt på www.dafolo.dk/dengode, hvorfra 
de kan downloades, redigeres og printes.

Lene Skovbo Heckmann har arbejdet som lærer i flere år. I dag er hun 
indehaver af Kompetencehuset Heckmann.

Mette Ploug Meineche er uddannet lærer og har siden 2010 arbejdet som 
konsulent. Hun arbejder i dag hos Kompetencehuset Heckmann.

Birgit Schøn er uddannet lærer og har siden 2009 arbejdet som 
konsulent. Hun arbejder i dag som selvstændig konsulent. 

VEDHOLDENHED 
I SKOLEN 

ALLAN KORTNUM, 
PETER ARNBORG VIDESEN
OG KASPER PLOUG JEPSEN

ISBN 978-87-7160-591-4

9 788771 605914

ISBN 978-87-7160-591-4
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Varenr. 7783

I en tid, hvor smartphones, streamingtjenester og andre medier kæmper om 
din opmærksomhed, bliver vedholdenhed af mange set som det 21. århund-
redes vigtigste ressource. Især i de seneste år er forskningen i emnet steget 
markant.

Men hvad vil det sige at være vedholdende? Hvordan kan vi konkret arbejde 
med vedholdenhed? Og er det virkelig en fordel at opøve sin evne til fordy-
belse, når nu telefonen brummer i lommen, og det kun lige tager to sekunder 
at tjekke?

Denne bog vil gennem konkrete eksempler give inspiration og værktøjer til, 
hvordan du kan arbejde med vedholdenhed hos unge i alle aldre – fra grund-
skolebørn til unge på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Bogen henvender sig til undervisere og skoleledere på alle alderstrin og  
uddannelsestyper, der gerne vil vide mere om vedholdenhedens betydning 
for læring. Bogen kan desuden læses af alle med interesse for ”det gode liv”. 

Bogen er skrevet af Allan Kortnum, Peter Arnborg Videsen og Kasper Ploug 
Jepsen, der alle er blandt initiativtagerne til at arbejde med mindsetbaseret 
undervisning i en dansk sammenhæng.

Viljen starter, 
når lysten slutter

ISBN 978-87-7160-795-6

9 788771 607956

ISBN 978-87-7160-795-6

Varenr. 7889

DANNELSE 
I ALLE FAG

DANNELSE I ALLE FAG

Dannelse er både komplekst, abstrakt, vigtigt og særligt, og folkeskolen spiller en 

unik rolle i børns dannelsesproces.

Undervisning i fagene udgør skolens DNA og er kernen i skolens hverdag. Hvert 

fag har et sprog og en faglighed, som er forskellig fra hinanden, og hvert fag har 

desuden et dannelsessigte. Men fagene tilsammen indeholder også et alment 

dannende blik, som går på tværs af fag.

Denne bog gør dannelsen mere håndgribelig gennem konkrete bud på, hvordan un-

dervisning i fagene kan danne – samtidig med at man har folkeskolens samlede 

formål for øje. Bogen giver et sprog for, hvad dannelse er, og den giver grundlag for 

drøftelser på skoler og lærerværelser om undervisning, der danner. I en sådan un-

dervisning åbner fagene verden for eleverne, og eleverne åbner sig for verden.

Bogen indeholder kapitler af skoleforskere, læreruddannere samt nyuddannede og 

mere erfarne lærere, hvorved mange forskellige perspektiver sættes i spil. 

Dannelse i alle fag er udgivet i et samarbejde mellem Danmarks Lærerforening og 

Dafolo. Den er tænkt som en inspirationsbog for lærere og skoleledelser. 

”Mit håb er, at bogen kan medvirke til at løfte fokus op fra en ensidig  

interesse for, hvilke færdigheder eleverne skal opnå, til de store spørgsmål 

om, hvad vi skal med skolen, fagene og undervisningen, og hvordan vi 

bedst understøtter elevernes dannelsesprocesser med undervisningen  

i skolen.” – Anders Bondo Christensen i bogens forord 

Hvordan danner og uddanner vi børn og unge til at leve meningsfulde og 

gode liv i en digitaliseret samtid? En designtilgang til teknologiforståelse 

besvarer dette spørgsmål ved at give en faglig indsigt i digitalt design og 

digital myndiggørelse. Bogens hovedargument er, at alle elever gennem  

uddannelse skal klædes på til at engagere sig nysgerrigt, kritisk og  

konstruktivt i digital teknologi og dennes betydning for vores samfund.

Bogens første del handler om, hvordan vi kan tale meningsfuldt om  

digital teknologi i undervisningen, og beskriver den udfordring, som elever,  

lærere og uddannelsesinstitutioner står over for. Anden og tredje del  

fokuserer på henholdsvis at sætte elever i stand til selv at designe digitale  

artefakter (digitalt design) og at give elever en forståelse for de digitale  

artefakter, som andre har designet (digital myndiggørelse). Gennem  

designprocessen kan eleverne lære at arbejde med komplekse problemer  

og konstruere med digital teknologi ud fra egne intentioner og under  

hensyntagen til de mennesker, der skal bruge teknologien. Gennem analyser  

af teknologier, som andre har designet, klædes eleverne på til at forstå, 

hvordan teknologi bruges, hvilken intentionalitet den indeholder, og  

hvilken betydning den har for individer, fællesskaber og samfund. 

En designtilgang til teknologiforståelse bidrager således med en forståelse 

af digitalt design og digital myndiggørelse og sigter mod at skabe et solidt 

fundament, på hvilket teknologiforståelsesfagligheden i undervisningen 

kan opbygges og kvalificeres.

ISBN 978-87-7160-516-7

9 788771 605167Varenr. 7728

EN 

DESIGNTILGANG 
TIL TEKNOLOGI FORSTÅELSE
Ole Sejer Iversen
Christian Dindler
Rachel Charlotte Smith

EN DESIGNTILGANG TIL TEKNOLOGI FORSTÅELSE

Hvordan tilrettelægger vi som undervisere et læringsmiljø, hvor konstruktion 
med digitale teknologier sættes i spil, så eleverne bevæger sig fra at være 
passive konsumenter af teknologi til at kunne anvende den kreativt, kritisk og 
problemløsende? Og hvordan gør vi det, samtidig med at vi gennemfører en 
undervisning, der har fokus på opnåelse af faglige mål? Det gives der konkrete 
eksempler på i antologien Lærer under designprocesser.

Forfatterne har arbejdet med FabLab@SCHOOLdk-projektet enten som 
lærere, FabLab-ledere, konsulenter, koordinatorer, skoleledere eller undervis-
ere ved læreruddannelsen. I kapitlerne sætter de ord på, hvad de har lært 
af forløbet, de giver deres overvejelser over betydningen af designtilgangen 
i undervisning videre, og som læser kommer man derved helt tæt på under-
viserrollen i et læringsmiljø præget af design og teknologi.
 
Bogen består af tre dele:
1. Designprocessen i undervisning 
2. Teknologi og læringsmiljøer i skolen
3. Kulturforandringer i skolen og på  

professionsuddannelserne

Den første del følger faserne i designcirklen, den anden del tager et metaper- 
spektiv på opbygningen af læringsmiljøer i skolen, og den tredje ser fremad på 
perspektiverne for de mulige kulturforandringer i morgendagens skole. 

Titlen – Lærer under designprocesser – rummer en tvetydighed, nemlig at man 
både udvikler lærerrollen og læringssituationen, når man arbejder med design-
processer og konstruktion med digitale teknologier. Derfor bidrager bogens 
kapitler også med overvejelser over de ændringer i adfærd hos lærer og elever, 
som læringsmiljøet lægger op til, og som hermed udfordrer den gældende 
undervisningspraksis.

ISBN 978-87-7160-505-1

9 788771 605051

ISBN 978-87-7160-505-1

Varenr. 7716

LÆRER UNDER 
DESIGNPROCESSER
Digital fabrikation og designprocesser i FabLab

LÆ
RER UNDER DESIGNPROCESSER

STEEN LEMBCKE OG  
CHARLOTTE AGERBY SCHULTZ  (RED.)

Tilmeld dig inden 
den 15. august og 
få 300 kr. i rabat. 

Få et godt tilbud ved tilmeldingen:
Fire-dimensional uddannelse – kompetencer til at lykkes i  
det 21. århundrede af Charles Fadel, Maya Bialik og Bernie Trilling
Pris kr. 100,- ekskl. moms. (normalpris kr. 230,- ekskl. moms)

Fire-dim
ensional uddannelse
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Fire-dimensional uddannelse
Kompetencer til at lykkes i det 21. århundrede

CHARLES FADEL, MAYA BIALIK OG BERNIE TRILLING

PROLOG AF ANDREAS SCHLEICHER, OECDDANSK FORORD AF JENS RASMUSSEN, DPU

ISBN 978-87-7160-565-5

9 788771 605655

ISBN 978-87-7160-565-5

Varenr. 7766

Tidligere handlede uddannelse om at lære mennesker noget. Nu handler det om at sikre, at mennesker udvikler et pålideligt kompas og de navigationsfærdigheder, der kræves, for at de kan fi nde deres egen vej igennem en stadig mere usikker, omskiftelig og fl ertydig verden. Men hvordan frembringer vi motiverede, engagerede lærende, der er parate til at mestre morgendagens uforudsete udfordringer, for slet ikke at tale om udfordringerne i dag? 

Fire-dimensional uddannelse præsenterer et handlingsorienteret, strukturelt rammeværk i fi re dimensioner, der skal klæde dagens elever på til at navigere i dette århundrede. Bogen beskriver fi re kompetencer, som det er nødvendigt at besidde:
1. Man skal erhverve sig den nødvendige viden.
2. Man skal erhverve sig de relevante færdigheder og kompetencer.3. Man skal kunne metalære – man skal ikke alene kunne lære noget, men også kunne afl ære sig noget og ”omlære”, hvilket kræver bevidsthed om egne læringsstrategier.4. Man skal have karakterdannelse.

Bogens vigtigste nyskabelse ligger i kort og klart at defi nere de rum, hvori politiske beslutningstagere, undervisere og elever kan fastlægge, hvad der bør læres i deres kontekst og for deres fremtid.

Besøg bogens hjemmeside på www.dafolo.dk/undervisning 

En meget tankevækkende behandling af de kompetencer, eleverne har brug for for at trives i dagens (og morgendagens) verden. Denne bog vil hjælpe undervisere med at forstå og navigere i de afgørende valg, vi står over for.

– Carol Dweck, Stanford University 

Fire-dimensional uddannelse 
giver os som den første af sin slags en klar og gennemførlig organiserende model for de kompetencer, der er brug for i dette århundrede. Dens vigtigste innova-tion består i, at den ikke præsenterer os for endnu en liste over, hvad mennesker bør lære, som skal passe til alle, men kort og klart defi nerer de rum, hvori undervisere, udviklere af læreplaner, politiske beslutningstagere og lærende kan fastlægge, hvad der bør læres, i deres kon-

tekst og for deres fremtid.

— Andreas Schleicher, 
Director for Education and Skills, 

OECD

Bogen Fire-dimensional uddannelse kan betragtes som en nøgle til forståelsen af næste fase i læreplanudvikling og debatten om fremtidens skole og elevernes viden, færdigheder og kompetencer.— Jens Rasmussen, professor på DPU, Aarhus Universitet

Se Andreas Schleicher 
fortælle om bogen.
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