Gamingguide
– till färdigheter för
framtidens arbetsmarknad

i samarbete med Sverok

Spelen som ger
framtidens färdigheter
Spel är en av ungas främsta
fritidssysselsättningar och
många identifierar sig som
gamers.
Samtidigt står unga idag inför en
osäker framtid där de ska utbilda sig
för en arbetsmarknad som ännu inte
finns. De kunskaper man lär sig i skolan
idag riskerar att bli utdaterade innan
eleverna ens tagit examen. Samtidigt
tror framtidsforskarna att det snarare
är färdigheter än kunskaper som
kommer att vara viktiga på framtidens
arbetsmarknad.
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Spel är unikt på så sätt att du är en
del av upplevelsen. Utan spelare kan
spelet aldrig få någon progression
och för att spelet ska vara kul krävs
det utmaningar. Dessa utmaningar
lär spelaren ett otal olika färdigheter
som kan vara attraktiva på framtidens
arbetsmarknad. Från ledarskap från
Azeroths gillen till ekonomi och matematik i EVE Onlines New Eden. Spelen
är dock inte tillräckliga för att kunna
stå för sig själva då de är utformade
främst som underhållning, inte som
pedagogiska verktyg. Men det gäller
att utnyttja kraften i spelandet och ge
unga chansen att utveckla framtidens
färdigheter redan idag.

De kunskaper
man lär sig i
skolan riskerar att
vara utdaterade
innan eleverna
ens tagit examen.

Vi har matchat ett antal populära spel med
några av de färdigheter som enligt forskningen
är svårast att automatisera och robotisera.
Den som spelar de här och liknande spel övar
också upp framtidens färdigheter.

Little Big Planet

Fingerfärdighet
Förmåga att med stor
precision utföra koordinerade
rörelser med fingrarna på en
eller båda händerna.

Plattformspel där du ska klara dig
genom olika världar skapade av dig
själv och andra.

Kreativitet
Att utveckla kreativa sätt
att lösa problem.

The Sims
Familjesimulator där du ska
ge din familj ett lyckligt liv.

Empati
Förmågan att vara medveten
om andras reaktioner och förstå
varför de reagerar som de gör.

Firewatch
En rörande historia med
många valmöjligheter.

Flexibilitet
Förmågan att flytta fokus
och växla uppmärksamhet
mellan olika saker.

Counter-strike
Förstapersons-spelet där du behöver
agera mer exakt än dina motståndare.

Nytänkande

World of Warcraft

Förmågan att komma
på ovanliga eller nya idéer
om ett visst ämne eller en
viss situation.

Ledarskap, problemlösning och samarbete
är i fokus i detta Massively multiplayer
online role-playing game MMORPG.
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Man
kommer
liksom inte
försent till
en raid.

Futurion är TCO:s och TCOförbunden tankesmedja för
framtidens arbetsliv. Vi vill bidra
med kunskap och stimulera
debatt i frågor som rör tjänstemännens framtida utmaningar
på arbetsmarknaden.
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