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CASE NEXT UP 2016
Jakten på framtidens digitala talanger

Hur kan Framtidens boende vara en plats för lärande?

FÖRUTSÄTTNING

Ditt hem, oavsett om det är ett hus eller en
lägenhet, är en plats för kunskap och lärande.
Vi lär oss ständigt genom hela livet och många
gånger är platsen där du lär dig ditt hem.
Det har länge diskuterats om hur viktigt det är att
ha en god miljö i skolan för lärande och vad en
god miljö är, men minst lika viktig är din miljö
hemma.
I takt med att allt mer digitaliseras och
kopplas upp finns nya möjligheter att skapa ett
bättre och inspirerande hem för lärande.

UPPDRAG

Året är 2025 och ni jobbar på Framtiden och ska
bygga ett nytt bostadshus i Göteborg med den
senaste tekniken. Ni vill att alla lägenheter i
huset ska underlätta vardagen för både barnen
som går i skolan och de vuxna som arbetar.
Lägenheterna ska vara utrustade med teknik s
om skapar goda förutsättningar för t.ex.
skolarbete, samvaro och trygghet.
Det är inte bara genom att läsa som vi lär oss,
samvaro med vår familj och andra
medmänniskor är också en källa för lärande
och då blir hemmet extra viktigt.
Tänk på att de saker/funktioner ni bestämmer
er att installera i bostaden behöver inte ens
vara uppfunna idag.

I uppdraget ingår att:

Beskriv hur en dag för den familj som bor i lägenheten ser ut med fokus på lärande situationer och IT.

Identifiera vilka tekniska lösningar ni ser att man har i sina hem 2025 som underlättar lärande.

Identifiera om det finns tekniska lösningar redan idag som borde finnas i alla hem för att främja
lärande i alla åldrar

Filmer att inspireras av:

House of the future: https://www.youtube.com/watch?v=9DJr8QwgLEA
En dag I Framtiden: https://www.youtube.com/watch?v=OptqxagZDfM
Nya innovationer: https://www.youtube.com/watch?v=AqEiNUY_rUo
https://www.youtube.com/watch?v=bhPCvwHnk_Q
Framtiden enligt Samsung: https://www.youtube.com/watch?v=M0IR40ud0jU
Microsoft – framtidens teknologi och klassrum: https://www.youtube.com/watch?v=aJu6GvA7jN8
IBM – Framtidens lärande: https://www.youtube.com/watch?v=hwJc_B9_6sI

Läs mer på nextup.se
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