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 Choluteca broen i Honduras  
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 Efter Hurricane Mitch . 
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Pension til pauser
Vi lever længere, arbejder anderledes og mindre fysisk 
belastende og tager i stedet pauser igennem hele livet

En Game changer
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“Open education”
Ingen undervisere, bøger, pensum eller karakterer + det er gratis

’42'
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Fra World of Warcraft til World of Workcraft 
Højt tempo - teams - kompliceret - udfordringer (quests), Co-Creation

Alle i teamet skal samarbejde ellers mister de deres plads i teamet - 
den spiller der bidrager bedst bliver lederen + hver er backup leder 

(indtil en anden gør det bedre)
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Oplevelsesvaluta
“Trackede oplevelser” giver feedback - jo bedre oplevelse, jo bedre salg 

“Fra information til oplevelser”
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Øvelse
Med din sidemand 

Hvad betyder bevægelsen  
“fra information til oplevelser”  

for jer og jeres brugere?
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Opsøg irritation

 Det er ofte universet der forsøger at fortælle dig noget

 Irritation er fantastisk! 

Egenskab
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GLAD

SUR

DU SER NYE VINKLER 
og muligheder

DU SER KUN TING 
DER STYRKER DIT 
EGET PERSPEKTIV

➡FORSTÅENDE 

➡KREATIV 

➡INTERESSERET 

➡NYSGERRIG

➡SKEPTISK 

➡DØMMENDE 

➡USIKKER 

➡bloKKERET

BRUG D
IN

 IR
RITA

TI
ON TI

L A
T B

LI
VE

 M
ERE…

BRUG DIN IRRITATION TIL AT BLIVE MERE…

Step 1 
TRÆK VEJRET DYBT.. 
FALD NED

Step 2 
sIG 
“INTERESSANT?!”

Step 3 
HVAD HAR DE 
RET I?

Step 4 
HVILKEN budskab 
LIGGER BAG

Irritation!!!

Opsøg irritation
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Hvilken verden venter  
de unge om 5-10 år?
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Watson: Stiller diagnoser 
Ross: Ordner jura 

Quill: Laver journalistik 
Gordon: Laver kaffe

Fra “AI” til “AI+mennesker”
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Produktivitet 
Effektivisering 
Standardisering 
Automatisering 
Ingen fejl 
Beregnende

Originalitet 
Lege, opdage 

Kunst 
“Hånd”værk 

Fejle, for at udvikle 
Eksperimenterende 

Her er “Bots” bedst Her er mennesker bedst
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STANDARD ⇢ ORIGINAL
At skille sig ud. At være unik. Og at kunne skabe noget,
som er umuligt at kopiere, bliver noget af det vigtigste i

vores tilværelse.
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 KARAKTERER ⇢ MÆRKER
Træning og at kunne mestre de rette egenskaber (og vise
dine egneskaber vha. fx. mærker), bliver mere vigtigt for

fremtidens arbejder end standardiserede karakterer.
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VS

Gamle vs Nye  
Organisationsstrukturer

Fungerer i lav kompleksitet -  
Virksomheden som en maskine - 

Beslutninger via hieraki - 
Karriere - op ad stigen -

- Fungerer i høj kompleksitet 
- Virksomheden som en organisme 
- Beslutninger via “rådgivningsproces” 
- Karriere - zig-zag i gitteret
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Det konstruktive og det destruktive  
går hånd i hånd

At understøtte dette 
bliver endnu mere vigtigt i fremtiden
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Vigtige egenskaber i det 21.årh.
• Fremtidssans  
• Opsøg irritation 
• Dygtighed 
• Eksperimenterende mindset 
• Ideudvikling 
• Buddyteams 
• Skaberkraft 
• Visualisere og storytelling (MIG) 
• …

Områder I kan skrue på
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Vil du lære at forudse, 
forvente og skabe 

fremtiden? 
Så tjek vores intensive 2 dages kursus  

i fremtidsforskning - København eller Vejle 
Læs mere her:  

 http://futurenavigator.dk/iff
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