
(R)EVOLUTION I 
LÄRANDET

Den digitala revolutionen har 
förändrat vårt sätt att interagera 

med världen omkring oss. 
Traditionellt sett är information 
något som vi har blivit serverade 

på ett enkelriktat sätt

FRIHETEN ATT LÄRA 
Traditionellt sett har lärande 
varit en separat aktivitet, t.ex. en 
tvådagarsutbildning för att tillägna sig 
nya kunskaper för att sedan gå tillbaka 
till jobbet för att tillämpa dem. Vi tror på 
att ta bort distinktionen mellan arbete 
och utbildning – kompetensutveckling 
bör vara relevant och ständigt 
pågående, utan onödiga avgränsningar

FEEL THE PULL

LÖSNINGEN?

Utbildning som 
utvecklas med dig.

De flesta av oss har idag endast  24 minuter 
per vecka för utbildning. Ny flexibel teknologi 
har gett oss verktyg som kan utnyttja de 
möjligheter som ges när som helst, var som helt 

Sättet vi tar till oss information på 
har förändrats och därmed också 
lärandet. Vi väljer själv vilka medier vi 
vill konsumera från ett brett utbud av 
källor. Klassrummet är runt oss hela 
tiden – och det är studenten och inte 
läraren som står i fokus. Det här är ‘pull 
learning’

VIDEON ÄR EN VINNARE 

information i textform har fått ge 
vika för videon som bästa sättet att 

skapa och bibehålla intresset vid 
inlärning

ARTIFICIELL INTELLIGENS

utbildningsmetoder som anpassar 
sig till dig och inte tvärt om ger 

optimerad inlärning

SKRÄDDARSYTT FÖR DIG 

innehållet är brett men med 
personlig anpassning, presenterat 

genom nästa generations 
plattformar

LÄRANDE SOM HITTAR RÄTT

personalen är mobil så det behöver även 
utbildningen vara – modulbaserad, flexibel 

och portabel

ÖKA ENGAGEMANGET 

inspiration ger bra inlärning – skapa 
engagemang genom storytelling, lärande i 

spelform och AR/VR/MR

DET NYA KLASSRUMMET 

numera är klassrummet både fysiskt 
och virtuellt och erbjuder en ny typ av 
dialog mellan lärare och elev byggt på 

samarbete och engagemang

MIKRO & MAKROLÄRANDE 

från snabba mikropass på ett par minuter till 
längre och djupare studier – olika metoder, 

olika fördelar

SOCIALT LÄRANDE 

utmana och ge stöd till dina kollegor 
– dela, kategorisera och kommentera 

med hjälp av nästa generations 
blended learning

Mercuri International gör det varje år möjligt för företag i över 50 länder att bli mer effektiva när det 
kommer till försäljning och ledarskap. Vi arbetar såväl lokalt som globalt och erbjuder våra kunder både 

kundanpassade lösningar och branschexpertis. Vi låter resultat växa genom människor och ger er de verktyg 
och processer som krävs för att ni ska kunna tackla era försäljningsutmaningar.

För mer information besök mercuri.se


