Diskussionsfrågor #HackYourWorld podcast

#hack
your
world

•

Panelen inledde med att prata om viktiga historiska innovationer. Om
du fick åka tillbaka i tiden och ge folket där en innovation som finns
idag, vad skulle det då vara? Vad skulle göra störst skillnad?

•

Tycker du att Stockholm är en smart stad? Vad krävs för att en stad
ska vara smart?

•

Båda Karma och elektriska sparkcyklar har snabbt fått stor spridning.
Vad tror du har bidragit till detta? Vad gör att en innovation sprids?

•

Delningsekonomi innebär att stadens invånare delar på resurser och
hyr eller lånar dem vid behov istället för att själva äga dem. Vilka
saker skulle du kunna hyra/låna istället för att äga? Vilka saker
använder du sällan?

•

Några av motiveringarna till varför Karma, elektriska sparkcyklar och
självkörande bilar valdes som topp tre coolaste innovationer var
användarvänlighet och enkelhet. Vad tycker du är viktigt för att en
innovation ska vara bra? Vilka tre kriterier skulle du sätta för att
bestämma den bästa innovationen?

•

Agenda 2030 med FN:s hållbarhetsmål är hela folkets agenda, inte
bara politikernas. Hur engagerar vi fler medborgare för att skapa en
hållbar stad? Kan tekniken vara till hjälp?

•

Etik blir en allt viktigare fråga inom teknisk innovation, exempelvis i
självkörande bilar gällande olyckor. Vilket ansvar har programmerare?
Vem är det utöver programmerare som har ett ansvar?

•

I podcasten utsågs de tre coolaste innovationerna inom smarta
städer som finns idag, men mycket är ännu inte uppfunnet. Vilken
cool innovation skulle du vilja se i framtidens smarta städer? Utgå
gärna ifrån problem du ser i din vardag. Vad hade du velat ha hjälp
med på vägen till skolan idag?

•

Vilka tre kompetenser tror du det kommer behövas mer av i
framtiden för att kunna tillhandahålla de tekniska lösningar som
individer och samhället behöver?

