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Digitala trender och lärtrender 
 
Microlearning 
chunks av lärande som nästan alltid är mobilt tillgängligt. Korta lärandedelar vid rätt tid, när 
användaren har tid och motivation. 
 
Gamification 
Skapa motivation, utmaningar, våga göra fel, testa för att få ett resultat. Hjärnan vill ha roligt! 
 
Social learning 
Lära av varandra, dela kunskap, forum, sociala media.  
 
Adaptive personalized learning  
Låta användaren bygga på den kunskap hen redan har. Alla skall inte lära sig samma, alla 
kan inte samma och alla skal inte lägg tyngdpunkten i lärandet på samma sak. 
 
Immersive learning/augmented reality 
Förstärkt verklighet där användaren befinner sig fysiskt i lärandemiljön och erbjuds 
kunskapen direkt i situationen. AR och VR (virtual reality) kommer mer och mer ju bättre 
tekniken blir.  
 
Adaptability - mer viktigt än någonsin 
IT och IKT är inget isolerat utan påverkar och är behöva i alla delar av en organisation, 
skola, business. Det är snabba steg framåt och varje organisation behöver förändras med 
tidens snabba takt. 
 
Användarna formar framställningen 
UX är viktigare än någonsin och användarna är de som kan tala om ifall en satsning, 
produkt, utbildning lyckas med sitt mål. Produkter behöver formas ännu mer efter 
användarnas behov och beteende. Här är både de som företaget vänder sig till och de 
anställda mycket viktiga. Att vara en attraktiv arbetsgivare är lika viktigt.  
 
Flexibel arbetsplats 
Många unga presterar bättre under flexibla villkor som att arbeta hemma eller från caféet. Att 
få personer att ta ansvar, engageras så att de lever yrkesrollen och ger mer än att uppfylla 
order från ett skrivbord.  
 
API 
Application program interfaces kan samspela i ett ekosystem där nischade högkvalitativa 
program gör det de är bäst på. Inga breda gör-allt-halvdant-program kommer att ha 
framgång. 
 
Big data och Analytics 
Det är som sagt viktigare än någonsin att titta på användarens beteenden. Genom att samla 
in och analysera data om allt användaren gör kan digitala produkter skräddarsys och nå 
enorm framgång. 
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AI 
Artficial Intelligence och smart machines som självlär och utvecklas är superhett. Inom fem 
år kommer de ha funktioner som vi tar för självklara. 
 
 
 


