15-30 MIN

DIGITALISERING
FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD
INSTRUKTION TILL LÄRARE

CASE 1.
INTRO

•

Läs igenom lektionskortet 1-2 gånger innan du använder det i lektion
med elever. Kortet tar ca 15-30 min att genomföra.

•

Följ stegen 1-7! Låt eleverna fundera kring frågeställningen längst ner i
introt i steg 1 och lägg särskilt fokus på frågeställningen i steg 2 som
hela lektionskortet baseras på.

•

Steg 3 är förslag på färdigheter som blir viktiga utifrån
frågeställningen i steg 2. I steg 6 kopplas dessa färdigheter ihop med
relevanta ämnen och sysslor. Det finns självklart fler relevanta
färdigheter, ämnen och sysslor än de som nämns i steg 3 och 6. Ta
med fördel upp annat relevant som diskuteras fram under passet.

•

Säcken knyts ihop med avslut och sammanfattning i steg 7. Lycka till!

1.

Läs högt för eleverna.

Året är 1990. I slutet av varje månad köar vi till banken för att betala våra räkningar. Ett decennium senare
är ni påtänkta och internet påstås inte längre vara en fluga. Många börjar förstå storheten med internet,
däribland Sveriges alla banker. Nu börjar det hända grejer! Vi behöver inte längre gå till banken för att
betala våra räkningar, nu gör alla det helt själva genom att koppla upp sig mot nätet där hemma i
stugorna.
År 2010 får vi mobilt bank-ID och två år senare Swish. Nu sitter vi på bussen, toaletten, flygplatsen och
betalar våra räkningar med ett knapptryck. Banken besöker vi knappt längre eftersom vi sköter det mesta
på egen hand, till och med lägenhetsköp sköter vi via mobilen! Dessutom används knappt kontanter
längre, plånboken har blivit överflödig!
Idag jobbar vi alla med det man gjorde på banken förr. Med modern teknik gör vi de arbetsuppgifter som
tidigare utfördes av en bankanställd. Förändringar sker inte bara inom banken utan inom hela
ekonomibranschen. Teknikutvecklingen påverkar jobben, och utvecklingen går bara snabbare och
snabbare.
Finns det några jobb kvar på banken idag?

FRÅGESTÄLLNING

2.

Ställ frågan till eleverna.

Om ni här i rummet ska vara med och skapa framtidens smarta
tekniska lösningar inom ekonomi, vad behöver ni kunna då?
De relevanta färdigheterna hittar du i
nästa steg. Skriv upp dessa på tavlan!

Det finns säkerligen fler färdigheter som är
viktiga än de som nämns i nästa steg. Om det
diskuteras fram fler relevanta färdigheter så
skriv med fördel upp även dessa på tavlan!

Låt eleverna
fundera och
diskutera!

3.
RELEVANTA FÄRDIGHETER

FRÅGESTÄLLNING

Ta hjälp av de kursiverade resonemangen för att landa i de
relevanta färdigheterna. Skriv upp färdigheterna på tavlan samt
annat relevant som eleverna säger.

Ställ frågan till eleverna.

5.
Utgå från
skolämnen och
fritidssysslor!

Var, när och hur kan ni träna på färdigheterna
som står på tavlan?

PROGRAMMERING & IT
Mycket av dagens teknik behöver mjukvara för att kunna
fungera, och för att mjukvaran ska veta vad den ska göra
krävs programmering. Mycket av dagens och framtidens
tekniska lösningar kräver detta!

6.

RELEVANTA ÄMNEN & SYSSLOR
Följ samma instruktion som för steg 3. Dela gärna in eleverna i
mindre grupper för att diskutera var, när och hur de tränar på
färdigheterna i steg 3.

FÖRSTÅ ANVÄNDARNA
Vem ska egentligen använda våra appar och produkter?
Om ni ska bygga en app för pensionärer behöver ni
anpassa innehållet efter dem. Detsamma gäller så klart
om ni ska bygga en app för ungdomar.

LOGISKT & KRITISKT TÄNKANDE
Vad ska vi egentligen använda appen till? Kommer vår
lösning att fungera? Vad innebär de olika besluten, och
framför allt, hur påverkas produktens användare av de
beslut vi tar?

SAMARBETE
Vi får oftast inte välja våra kollegor. Att kunna samarbeta
med olika typer av människor är väldigt viktigt. Det är när
människor möts som de bästa idéerna kommer fram!

PROGRAMMERING & IT

Programmering är ett språk! Vi människor har bokstäver
i vårt alfabet medan tekniken använder siffror (1:or och
0:or). För att tekniken ska kunna förstå vad vi människor
vill att den ska göra måste vi lära oss ”språket”
programmering.
RELIGION & PSYKOLOGI

FÖRSTÅ ANVÄNDARNA

Det viktigaste att ta med sig från religionen kanske inte
är att komma ihåg Buddhas födelsedag. Det ni kommer
ha användning av i framtiden är förståelsen för
människors likheter och olikheter. För att förstå
användarna behöver ni dessutom förstå beteenden,
tankar och känslor. Det är vad psykologi handlar om.
MATEMATIK

4.

SUMMERING

SPRÅK

LOGISKT & KRITISKT TÄNKANDE

Ni kommer troligtvis inte att räkna så mycket för hand
eller liggande stolen i vuxenlivet, men matematiken
använder vi mer eller mindre hela tiden för att förstå
sammanhang och logik.

Läs summeringen högt för eleverna.

Det här är framtiden inom ekonomi - alltså teknik- och
ekonomikunskaper!
Oavsett vad ni jobbar med i framtiden så kommer ni att
jobba med teknik på ett eller annat sätt eftersom
samhället bara blir mer och mer tekniskt och
digitaliserat. Alla behöver inte bli tekniska experter men
alla behöver förstå och hantera teknik.

SKOLA & FRITID

SAMARBETE

Ni tränar på er samarbetsförmåga hela tiden - när ni
gamear, spelar fotboll, i grupparbeten i skolan och
hemma vid köksbordet.

Om ni diskuterar fram fler relevanta färdigheter
än de i steg 3, försök i så fall matcha dessa med
relevanta ämnen och sysslor i steg 6.

AVSLUT OCH SAMMANFATTNING

7.

Läs sammanfattningen högt för eleverna.

Tvärvetenskaplighet är framtidens viktigaste egenskap på arbetsmarknaden - alltså kunskap från olika
områden, särskilt teknikkunskap, tillsammans med andra kunskaper. Kan ni lite av båda delarna kommer
det att finnas massor med nya jobb. Just i det här fallet pratar vi om teknik-, IT- och ekonomikunskaper.
Mix av skolämnen! Skolan blir superanvändbar i arbetslivet om ni kombinerar kunskap från olika ämnen.
Matematik, slöjd och religion är exempel på ämnen som lägger grunden för skapandet av Swish. Genom
logiskt tänkande, problemlösning och förståelse för människors beteenden kan vi lösa de flesta problem!
Det går inte att undvika teknik! Teknik kommer att vara en självklar del i alla jobb i framtiden.

15-30 MIN

DIGITALISERING
FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD
INSTRUKTION TILL LÄRARE

CASE 2.
INTRO

•

Läs igenom lektionskortet 1-2 gånger innan du använder det i lektion
med elever. Kortet tar ca 15-30 min att genomföra.

•

Följ stegen 1-7! Låt eleverna fundera kring frågeställningen längst ner i
introt i steg 1 och lägg särskilt fokus på frågeställningen i steg 2 som
hela lektionskortet baseras på.

•

Steg 3 är förslag på färdigheter som blir viktiga utifrån
frågeställningen i steg 2. I steg 6 kopplas dessa färdigheter ihop med
relevanta ämnen och sysslor. Det finns självklart fler relevanta
färdigheter, ämnen och sysslor än de som nämns i steg 3 och 6. Ta
med fördel upp annat relevant som diskuteras fram under passet.

•

Säcken knyts ihop med avslut och sammanfattning i steg 7. Lycka till!

1.

Läs högt för eleverna.

Vi spolar tillbaka tiden hundra år till början av 1900-talet. Det finns inte kylskåp och tvättmaskiner. Barnen
kan inte ens drömma om att få “spela på paddan”. Att ta sig mellan Ystad och Haparanda skulle enligt
Google maps ta 318 timmar, nästan två veckor. Förutsatt att vi aldrig vilar. Om det finns en väg att gå på,
för det är just det vi skulle behöva göra - gå alltså. Tänk vilket förändring som skett i samhället - från häst
och vagn till den första bilen.
Idag finns det över fyra miljoner bilar på Sveriges vägar. Ystad till Haparanda tar mindre än ett dygn och
många bilar går idag på elektricitet istället för bensin. Om ett par år kommer vi inte heller längre behöva
köra bilen själva. Med självkörande bilar kommer bilresan snarare att likna en tågresa. Det kommer
varken finnas gaspedal eller ratt. Bilen kommer att köra sig själv. Det låter som science fiction, men tänk
vad kuskarna i början av 1900-talet tänkte då de förstod att deras yrke var på väg att försvinna i förmån
för den nya hästen som kom med en ratt. Idag har kusken ersatts av taxichauffören, men vad händer med
taxichauffören om självkörande bilar blir det självklara valet?
Det är många år tills det endast finns självkörande fordon på våra vägar, men hur kommer vi egentligen
att förflytta oss i framtiden?

FRÅGESTÄLLNING

2.

Ställ frågan till eleverna.

Vad behöver ni kunna om vi utgår från att ni vill vara med och
skapa framtidens självkörande fordon?

De relevanta färdigheterna hittar du i
nästa steg. Skriv upp dessa på tavlan!

Det finns säkerligen fler färdigheter som är
viktiga än de som nämns i nästa steg. Om det
diskuteras fram fler relevanta färdigheter så
skriv med fördel upp även dessa på tavlan!

Låt eleverna
fundera och
diskutera!

3.
RELEVANTA FÄRDIGHETER

FRÅGESTÄLLNING

Ta hjälp av de kursiverade resonemangen för att landa i de
relevanta färdigheterna. Skriv upp färdigheterna på tavlan samt
annat relevant som eleverna säger.

Ställ frågan till eleverna.

ETIK & MORAL
Det kommer uppstå kritiska situationer när bilen behöver
välja vem den ska rädda i samband med en krock.
Personen som ska programmera bilen kommer behöva
bestämma hur bilen ska tänka. Vilket beslut leder till
minst skada? Vem ska bilen rädda, en älg eller en hund?
Vem eller vad är egentligen värt mest?

Hur kommer bilarna att se ut i framtiden? Kommer det
att kallas bil eller kommer det vara något helt annat? Ska
bilarna köra under marken eller flyga ovanför? Ni behöver
kunna tänka i nya banor och utanför ramarna för att
kunna komma på nya och hållbara lösningar.

RELEVANTA ÄMNEN & SYSSLOR

Innan självkörande fordon kommer rulla på våra vägar
behöver vi lösa väldigt många problem, stora som små.
Vad händer om det blir blixthalka, någon hackar
systemet eller vill få till en riktigt schysst bredsladd?

ETIK & MORAL

Etik och moral kan man säga är oskrivna regler. Det
handlar om gott och ont, rätt och fel i samspelet mellan
människor. Är det rätt att kasta ett sudd i någons
bakhuvud eller inte? Det finns ingen lag som förbjuder
detta, men den oskrivna regeln säger absolut inte!
Detta tränar ni på varje dag och er främsta träningsarena
i etik och moral kanske faktiskt är skolan.
IDÉRIK

Teknik är ett typiskt ämne där ni får träna på nya idéer.
Ni utmanas i att våga tänja på era gränser, tänka nytt
och tänka annorlunda. Att våga testa olika idéer, göra fel,
för att sen kanske göra rätt är det som leder till nya och
kreativa lösningar.

MATEMATIK & GEOGRAFI

TECHMÄSTARE
För att en självkörande bil ska kunna fungera i trafiken
behöver olika tekniska funktioner kunna samspela.
Kameror, sensorer, positioneringssystem och mycket
mer som inte finns idag! För att detta ska fungera måste
ni ha koll på hur tekniken fungerar.

4.

Läs summeringen högt för eleverna.

Om ni ska kunna skapa morgondagens bilar eller
transportmedel behöver ni ha kunskaper inom olika
tekniska områden!
Ni måste ha viljan att lära er om samspelet mellan
människa och maskin. Våga testa en idé, skrota en
annan och tänk nytt igen.

6.

Följ samma instruktion som för steg 3. Dela gärna in eleverna i
mindre grupper för att diskutera var, när och hur de tränar på
färdigheterna i steg 3.

TEKNIK

PROBLEMLÖSNING

SUMMERING

Utgå från
skolämnen och
fritidssysslor!

Var, när och hur kan ni träna på färdigheterna
som står på tavlan?

SKOLA & FRITID
IDÉRIK

5.

PROBLEMLÖSNING

Om vi helt ska övergå till självkörande fordon behöver vi
veta hur det ska fungera i teorin innan vi kan göra
verklighet av det. För det första är det bra att hålla koll
på hur klimatet skiljer sig i olika delar av världen. Till den
kunskapen behöver ni lägga till lite mattekunskaper för
att ni ska kunna räkna ut hur mycket längre
bromssträckan kommer bli då det är halt på vägen, eller
hur snabbt bilen kan köra i en kurva under ett
monsunregn. Det är förresten det här som är grejen med
matte. Det är när ni lägger ihop matte med kunskaper
från andra ämnen som matte egentligen blir användbart.

FRITID

TECHMÄSTARE

Ni lever i teknikens värld och är uppkopplade dygnet
runt. Det första ett nyfött barn möter i livet är en
mobilkamera. Jämfört med de digitala dinosaurierna i
lärarrummet är ni mästare på teknik utan att ens behöva
jobba hårt för det. Tänk vart ni skulle kunna vara ifall ni
faktiskt försökte bli duktiga på teknik!
Om ni diskuterar fram fler relevanta färdigheter
än de i steg 3, försök i så fall matcha dessa med
relevanta ämnen och sysslor i steg 6.

AVSLUT OCH SAMMANFATTNING

7.

Läs sammanfattningen högt för eleverna.

Inte bara teknik, det är lika mycket människa! Självkörande bilar är inte bara teknik, det handlar lika
mycket om hur våra liv ska anpassas efter detta. Ska vi dessutom få tekniken att tänka som oss
människor måste vi programmera den till att ta förståndiga och rimliga beslut. Vi behöver alltså både
kunna människa och teknik. Dessutom behöver vi tänka stadsbyggnad då hela samhället kommer behöva
ändras till följd av våra nya vanor. Det handlar inte längre om självkörande bilar. Detta är större.

15-30 MIN

DIGITALISERING
FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD
INSTRUKTION TILL LÄRARE

CASE 3.
INTRO

•

Läs igenom lektionskortet 1-2 gånger innan du använder det i lektion
med elever. Kortet tar ca 15-30 min att genomföra.

•

Följ stegen 1-7! Låt eleverna fundera kring frågeställningen längst ner i
introt i steg 1 och lägg särskilt fokus på frågeställningen i steg 2 som
hela lektionskortet baseras på.

•

Steg 3 är förslag på färdigheter som blir viktiga utifrån
frågeställningen i steg 2. I steg 6 kopplas dessa färdigheter ihop med
relevanta ämnen och sysslor. Det finns självklart fler relevanta
färdigheter, ämnen och sysslor än de som nämns i steg 3 och 6. Ta
med fördel upp annat relevant som diskuteras fram under passet.

•

Säcken knyts ihop med avslut och sammanfattning i steg 7. Lycka till!

1.

Läs högt för eleverna.

Den 24 november 2017 spenderade vi i Sverige 5,3 miljarder kronor - Black Friday! Ännu en gång slår vi
rekord i antal spenderade kronor. Besöken på köpcentrum runt om i Sverige ökade med mer än en halv
miljon jämfört med en vanlig fredag året innan*!
Den höga siffran är ingenting jämfört med hur det ser ut inom E-handeln. Ska vi vara realistiska och ta på
oss domedagsglasögonen så hänger många av våra fysiska butiker på en tunn tråd. Varför då? Jo, för
idag handlar folk i större utsträckning på nätet!
Ni kanske har hört talas om butiksdöden. 11 000 butiker och 49 000 jobb beräknas försvinna* från
Sveriges arbetsmarknad de kommande sex åren. Nu hamnade vi direkt i domedagsriket, men där ska vi
inte stanna. Även om det försvinner en massa jobbtillfällen i “butikerna på stan” så borde det tillkomma
massor med jobbtillfällen någon annanstans, inte sant?
Hur tror ni att det kommer se ut om man ”jobbar i butik” i framtiden?
* https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2018/11/22/snart-dags-igen-for-black-friday/
* https://www.dagenshandel.se/article/view/601932/butiksdoden_varre_an_vantat

FRÅGESTÄLLNING

2.

Ställ frågan till eleverna.

Vad behöver ni kunna om ni vill jobba inom handeln
i framtiden? (då e-handeln ökar och de fysiska butikerna blir färre?)

De relevanta färdigheterna hittar du i
nästa steg. Skriv upp dessa på tavlan!

Det finns säkerligen fler färdigheter som är
viktiga än de som nämns i nästa steg. Om det
diskuteras fram fler relevanta färdigheter så
skriv med fördel upp även dessa på tavlan!

Låt eleverna
fundera och
diskutera!

3.
RELEVANTA FÄRDIGHETER

FRÅGESTÄLLNING

Ta hjälp av de kursiverade resonemangen för att landa i de
relevanta färdigheterna. Skriv upp färdigheterna på tavlan samt
annat relevant som eleverna säger.

Ställ frågan till eleverna.

TÄNKA I NYA BANOR
Ny teknik förändrar våra beteenden dagligen. Något som
var ”inne” igår kanske är ute imorgon. För att ligga i
framkant behöver vi kunna tänka i nya banor och vara
kreativa.

PROGRAMMERING & WEBBDESIGN
Alla behöver inte vara experter på att programmera eller
kunna designa en hel hemsida innehållande en miljard
funktioner, men alla behöver ha förståelse för hur
tekniken fungerar.

FÖRSTÅ MÄNNISKOR
Vem vill vi ska handla av oss? Är det mormor Greta eller
någon som går i gymnasiet? Om vi vet vilka våra kunder
är kan vi anpassa hemsida och utbud så att de passar
vår målgrupp.

SERVICE-MINDED
Bra service = återkommande kunder.
Dålig service = kunderna går till konkurrenterna.
Eftersom det bara tar sekunder att hitta en annan
hemsida att handla från blir detta kanske ännu viktigare
på nätet än i fysiska butiker.

4.

SUMMERING

5.
Utgå från
skolämnen och
fritidssysslor!

Var, när och hur kan ni träna på färdigheterna
som står på tavlan?

RELEVANTA ÄMNEN & SYSSLOR

6.

Följ samma instruktion som för steg 3. Dela gärna in eleverna i
mindre grupper för att diskutera var, när och hur de tränar på
färdigheterna i steg 3.

TEKNIK & BILD

TÄNKA I NYA BANOR

Att tänka i nya banor tränar ni på i olika forum. Här i
skolan är teknik och bild två ämnen där ni får testa er
fram och utveckla ert kreativa tänkande. Att våga tänka
nytt, testa alternativa lösningar och tänka utanför den
berömda boxen kommer att vara viktiga egenskaper på
framtidens arbetsmarknad.
MATEMATIK & SPRÅK

PROGRAMMERING & WEBBDESIGN

Programmering är ett språk, men för att bli riktigt vass
på programmering behöver ni kunna tänka logiskt. Hur
lär ni er att tänka logiskt? Jo, genom att plugga matte!
Det finns kassor som räknar ut hur mycket pengar
kunden ska få tillbaka, men det finns inga kassor som
kan tänka kritiskt, utanför boxen eller förstå
sammanhang. Det är det som är det intressanta och det
ni egentligen lär er av matten.
GEOGRAFI & SAMHÄLLSKUNSKAP

FÖRSTÅ MÄNNISKOR

Människor bor på olika platser i världen och är
intresserade av olika produkter beroende på exempelvis
klimatet. Det här behöver ni ha koll på! Prova att sälja en
snöskoter i Thailand - tror det går sådär.

Läs summeringen högt för eleverna.

Framtidens handel går mer och mer mot teknik +
service!
Idag definierar sig e-handelsjättarna mer som
teknikföretag än handelsföretag. Detta innebär att fler
personer behöver förstå tekniken för att företagen ska
överleva, och i förlängningen att jobben ska finnas kvar.
Vare sig ni kommer att jobba i fysiska butiker eller i
”molnet” behöver ni ha koll på tekniken för den kommer
att finnas där oavsett var ni är.

SKOLA, IDROTT & FRITID

SERVICE-MINDED

Att vara service-minded, är att vilja hjälpa människor. För
att kunna hjälpa andra behöver vi lyssna, förstå och vara
sociala. Det här tränar ni på både i skolan och på fritiden,
till exempel i lagidrotter eller hemma vid köksbordet.

Om ni diskuterar fram fler relevanta färdigheter
än de i steg 3, försök i så fall matcha dessa med
relevanta ämnen och sysslor i steg 6.

AVSLUT OCH SAMMANFATTNING

7.

Läs sammanfattningen högt för eleverna.

Vill ni jobba inom handel i framtiden behöver ni både kunna förstå människor och kunna teknik!
För några år sedan kunde ni tänka ”jag kan alltid få jobb i en butik efter gymnasiet”. Idag är det inte lika
självklart då de fysiska butiksjobben blir färre i och med vårt förändrade köpbeteende.
Alla behöver inte vara Zlatan på teknik men alla behöver kunna förstå och samarbeta med den.

15-30 MIN

DIGITALISERING
FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD
INSTRUKTION TILL LÄRARE

CASE 4.
INTRO

•

Läs igenom lektionskortet 1-2 gånger innan du använder det i lektion
med elever. Kortet tar ca 15-30 min att genomföra.

•

Följ stegen 1-7! Låt eleverna fundera kring frågeställningen längst ner i
introt i steg 1 och lägg särskilt fokus på frågeställningen i steg 2 som
hela lektionskortet baseras på.

•

Steg 3 är förslag på färdigheter som blir viktiga utifrån
frågeställningen i steg 2. I steg 6 kopplas dessa färdigheter ihop med
relevanta ämnen och sysslor. Det finns självklart fler relevanta
färdigheter, ämnen och sysslor än de som nämns i steg 3 och 6. Ta
med fördel upp annat relevant som diskuteras fram under passet.

•

Säcken knyts ihop med avslut och sammanfattning i steg 7. Lycka till!

1.

Läs högt för eleverna.

Musikbranschen är i ständig förändring! Vi behöver inte längre gå till skivaffären för att köpa det senaste
albumet med de populäraste artisterna. Idag har vi tillgång till nästan all världens musik när som helst
och var som helst genom våra telefoner. Att musiken har gått från skiva till spellistor är absolut ingenting
nytt men det har förändrat musikbranschen på många sätt.
Samtidigt som sättet vi lyssnar på musik har förändrats så har även sättet vi skapar musik gjort det.
Visst, vi har kvar en del traditionella instrument men tekniken har fått betydligt större utrymme, inte minst
om vi kollar på dagens DJs och producenter som oftast gör allt via datorn eller med hjälp av annan teknik.
Nu behöver vi inte ens skapa musik eller uppträda live. Det finns till och med digitala system som genom
artificiell intelligens (AI) skapar musik helt utan att människor behöver vara delaktiga*. Vi behöver inte
ens stå på scen längre. Teknik och effekter har fått mycket större utrymme på konserter, och många
tycker att detta är lika viktigt som musiken. Med hjälp av hologram-liknande teknik behöver musikerna
inte ens vara på plats längre, eller för den delen fortfarande vara vid liv.
Går musikvärlden mot mindre människa och mer maskin?
*= https://futurism.com/a-new-ai-can-write-music-as-well-as-a-human-composer

FRÅGESTÄLLNING

2.

Ställ frågan till eleverna.

Om vi utgår från att alla här i rummet ska jobba med musik
i framtiden, vad behöver ni kunna då?

De relevanta färdigheterna hittar du i
nästa steg. Skriv upp dessa på tavlan!

Det finns säkerligen fler färdigheter som är
viktiga än de som nämns i nästa steg. Om det
diskuteras fram fler relevanta färdigheter så
skriv med fördel upp även dessa på tavlan!

Låt eleverna
fundera och
diskutera!

3.
RELEVANTA FÄRDIGHETER

FRÅGESTÄLLNING

Ta hjälp av de kursiverade resonemangen för att landa i de
relevanta färdigheterna. Skriv upp färdigheterna på tavlan samt
annat relevant som eleverna säger.

Ställ frågan till eleverna.

Utgå från
skolämnen och
fritidssysslor!

Var, när och hur kan ni träna på färdigheterna
som står på tavlan?

HANTERA DIGITALA SYSTEM
Oavsett om det är vi människor eller AI som i framtiden
kommer skapa musik så behövs människor för att skapa
tekniska system och mjukvaror för musikproduktion.

KREATIVITET
Ny musik kräver att vi tänker i nya banor! Om vi tänker
oss att ni ska skapa framtidens hitlåt måste den sticka
ut och vara speciell, vilket kräver kreativitet.

LÄRA UT
Oavsett om vi kommer att samarbeta med människor
eller teknik vid skapandet av musik i framtiden så
behöver vi visa och lära både människor och teknik hur vi
ska jobba ihop.

FÖRSTÅELSE FÖR LYSSNARNA
Lyssna in lyssnarna! För att skapa musik som människor
tycker om behöver vi förstå lyssnarna samt veta vad de
vill ha.

4.

SUMMERING

5.

Läs summeringen högt för eleverna.

Det här är framtiden inom musik. Både musik- och
teknikkunskaper i kombination med mänskliga
egenskaper blir viktigt om ni vill jobba i
musikbranschen i framtiden.
Mycket talar för att musikbranschen kommer att bli mer
teknisk. Vare sig om människa eller maskin producerar
framtidens musik kommer vi behöva hantera all
teknik – från musikproduktion till konserter.

6.

RELEVANTA ÄMNEN & SYSSLOR
Följ samma instruktion som för steg 3. Dela gärna in eleverna i
mindre grupper för att diskutera var, när och hur de tränar på
färdigheterna i steg 3.

TEKNIK

HANTERA DIGITALA SYSTEM

Även om vi inte vet hur framtiden kommer att se ut eller
om vi kommer att gå på AI-konserter så vet vi att den
kommer att bestå av mer teknik. All den här tekniken
kommer vi människor att behöva hantera. Alla är och
kommer att bli bättre teknikhanterare. En del kommer att
bli teknikexperter!

MUSIK & BILD

KREATIVITET

Musik och bild är ämnen där ni får utlopp för er
kreativitet. Detta stimulerar att vi tänker nytt. För att
komma på nya kreativa idéer, vare sig det gäller musik
eller annat, behöver vi tänka i nya banor!

SPRÅK

LÄRA UT

Genom språk lär vi oss om andra kulturer och att
målgruppsanpassa vår kommunikation. Ju fler språk vi
kan desto bättre blir du på att kommunicera till fler för
att göra dig förstådd. Språk blir därmed en nyckel till att
lära ut till både människor och teknik.

PSYKOLOGI & FRITID

FÖRSTÅELSE FÖR LYSSNARNA

Skolan och fritiden är sociala sammanhang där ni får
förståelse för människor - i det här fallet
musiklyssnarna. För att förstå lyssnarna behöver ni
dessutom förstå beteenden och tankar. Det är vad
psykologi handlar om.
Om ni diskuterar fram fler relevanta färdigheter
än de i steg 3, försök i så fall matcha dessa med
relevanta ämnen och sysslor i steg 6.

AVSLUT OCH SAMMANFATTNING

7.

Läs sammanfattningen högt för eleverna.

Tvärvetenskapliga kunskaper! Teknik tillsammans med ett eller flera ämnen, och i kombination med
mänskliga egenskaper, kommer att vara starka konkurrensfördelar på framtidens arbetsmarknad. Alla
kommer att jobba med teknik på ett eller annat sätt!
Smarta digitala system! Om vi tänker oss en AI-producerad musikvärld i framtiden talar mycket för att vi
behöver både AI-programmerare och personer med musikkunskap. Idag programmerar vi inte bara digitala
system så att de gör som vi säger, utan idag programmerar vi även så att systemen lär sig nya saker, det
vill säga system som kan tänka och skapa nytt. Framöver behöver vi sannolikt vara skickliga på att
programmera digitala system så att de har tvärvetenskapliga förmågor precis som vi människor, så som
teknik och egenskaper som igenkänning, kreativitet och samarbete – Alltså, förmågor som behövs om
digitala system ska kunna skapa framtidens hitlåtar!

