
ENGAGE LEKTIONSPLAN

MODUL nr: 3 "ENGAGE Workshop"

NAMN "IDEATE AND INNOVATE" (6-8 TIMMAR )

MÅL: Skapa idéer för lösningar på en samhällsutmaning med hjälp av stegen
"Ideate " och "Prototype" i Design Thinking-processen

LÄRANDERESULTAT OCH BESKRIVNINGAR

Följande är beskrivningar för att mäta läranderesultat från den implementerade lektionen.

Kunskap om (K)1

● Metoder att tillämpa för att hitta lösningar på en utmaning i ett lokalsamhälle

● processer för beslutsfattande i ett lokalsamhälle

● kreativt tänkande metoder för att skapa en prototyp av en ny lösning

Färdigheter i (S)2

● kreativt tänkande i att utveckla idéer och lösningar på en specifik utmaning

● aktivt lyssnande och kritisk feedback

● förmåga att samarbeta och arbeta i team

● kritiskt tänkande och motivering

● presentera egna lösningar för en publik

Kompetenser till (C)3

● presentera och demonstrera lösningar på en specifik samhällsutmaning

● arbeta tillsammans i ett team för att utveckla idéer och lösningar på en specifik utmaning

TRÄNINGSMETODER

Byggd på problembaserad inlärning och metoder för designtänkande (se ENGAGEs läroplan och

pedagogiska avsnitt i denna handbok). Denna modul är fokuserad på att generera nya idéer och bygga

en prototyp för en lösning på en samhällsutmaning. Träningsmetoderna tar mark i stegen "Ideate"

och "Prototype" i Design Thinking-processen med input från deltagande grupparbete där eleverna

tilldelas olika samhällsutmaningar för att brainstorma och komma på möjliga lösningar på en

samhällsutmaning.

Eleverna kommer att arbeta i team för att skapa idéer med hjälp av det tredje steget i Design

Thinking-processen "IDEATE" och det fjärde steget "PROTOTYPE " eller "INNOVATE".

.

3 Deltagarna/eleverna kommer att ha kompetens att omsätta allmänna kunskaper och färdigheter som förvärvats.

2 Färdigheter avser förmågan att tillämpa kunskap för att slutföra uppgifter, välja relevanta åtgärder och mäta deras
effektivitet.

1 Kunskap avser att kunna läsa, förstå och tolka information och riktlinjer.
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ÖVERSIKT

Denna modul är utformad för att

vara en uppföljning till ENGAGE

Modul 2 "ENGAGE i forskning och

definition", vilket resulterar i

presentation av flera

problemformuleringar som

kommer att användas som

utgångspunkt för denna modul.

Medan Modul 2 byggdes på de

två första stegen i Design

Thinking-modellen, Empathize

and Define, fokuserar Modul 3 på Ideate och Innovate/Prototype-steg. Se bild ( Källa: MAQE )

Nyckel Begrepp

Arbetet bygger på följande steg och regler:

▪ Brainstorming av idéer, sikta på kvantitet. Avstå från att döma, det finns inga dumma eller

orealistiska idéer, "kvantitet föder kvalitet" sorteringsprocess kommer senare. Uppmuntra

eleverna att komma fram med konstiga idéer och att bygga på andras idéer.

▪ Urvalsprocess inklusive sortering av idéer och ett urval av en idé för varje grupps

samhällsutmaning.

▪ Utveckla idéer, förnya och prototypa om möjligt.

▪ Presentation av lösningar och feedback från elever och lärare. Feedback från representanter

för samhället/intressenter finns i modul 4.

Det förväntade resultatet från denna modul är en prototyp av en process/lösning/produkt som syftar

till att lösa en specifik samhällsutmaning. Förberedelse inför passet är att gruppera elever efter

intresse för en specifik utmaning förberedd individuellt/i grupp om två och presenterad i modul 2 och

helst tillkännage grupperna för eleverna innan modul 3 startar för deras feedback för att kunna

arrangera om grupper vid behov.

Det är en bra idé att involvera samhällsintressenter i denna modul, särskilt om de redan var

involverade i intervjun och presentationen i modul 2. Intressenter kan fungera som mentorer för

eleverna i skapandet av lösningen/produkten (prototyping). Se mer information om mentorernas roll i

ENGAGEs läroplan och handbok.

Bilagor:

▪ Riktlinjer för brainstorming, kategorisering och val av idéer ("Ideate"-mall)

▪ "Intressentmall"

▪ Uppgiftslista för prototypdesign

https://www.maqe.com/insight/the-design-thinking-process-how-does-it-work/
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Aktivitet Metod och organisation Tid

Brainstorming-idéer

(definierar

utmaningen/probleme

t som ska lösas)

Utmaning: delaktighet

och kreativitet,

samarbete och

kommunikation.

Resultat: Idébank

Läraren sätter scenen för ”Ideation ”-delen av denna modul. Idébildning är
inriktad på att hitta så många idéer/lösningar som möjligt på de
samhällsutmaningar som valts ut i slutet av modul 2. Läraren går igenom
processen och reglerna för brainstorming, se bilder. Läraren uppmuntrar
alla att delta och komma med konstiga, knäppa och vilda idéer och
påminner eleverna om att det inte finns någon fel idé i brainstorming.
Läraren presenterar också deltagande intressenter om tillämpligt.

Eleverna börjar arbeta i de 3-5 personers grupper de valde i slutet av
modul 2 "Definition" och koncentrerar sig på idégenerering för den
samhällsutmaning de definierade. En gruppmedlem underlättar
diskussionen och börjar med att presentera/diskutera tilldelad
problemformulering. Gruppen börjar brainstorma efter idéer individuellt
och undersöker ämnet samhällsutmaningar med hjälp av internet om det
behövs.

Varje gruppmedlem presenterar sina idéer för en lösning på
samhällsutmaningen. En annan gruppmedlem skriver en enda idé på ett
tomt papper. Andra gruppmedlemmar lägger till kompletterande idéer till
den redan presenterade idén på arket om tillämpligt. Varje grupp
genererar lika många idéblad som det finns idéer i gruppen. Tankekartor
kan även användas här om tillämpligt.

Lärare/ intressenter går mellan eleverna, svarar på frågor och assisterar.

5 min.

15-20
min.

10-15
min.

Hjärnskrivning

Utmaning : Kritiskt och

kreativt tänkande,

samarbete.

Resultat: Mer

utvecklade idéer.

Läraren presenterar nu en brainwriting-övning för eleverna. Jag

“BRAINSTORMAR” med  gruppmedlemmar genom att vi skickar idébladen

till varandra i en cirkel, och bygger vidare på och kompletterar varandras

idéer, se bilder.

Grupper börjar brainstormar med hjälp av idébladen (från första

sessionen) i 15 minuter. Hjärnskrivning kan göras i text eller ritningar om

tillämpligt.

När läraren berättat för eleverna att tiden är ute, presenterar varje elev

idén, slutade han med för sina gruppmedlemmar med kompletterande

förslag som lagts till under hjärnskrivningen

Lärare/ intressenter går mellan eleverna, svarar på frågor och assisterar.

5 min.

15 min.

10-15
min.

Idékategorisering och
urval

Utmaning:
kommunikation,
kreativt och kritiskt
tänkande.

Resultat: 1-2 utvalda
idéer från varje grupp

Läraren presenterar och distribuerar riktlinjer för att kategorisera och välja

idéer att fortsätta arbeta med och utveckla prototyper för.

Grupper arbetar tillsammans på idéer som utvecklats under den senaste

sessionen med hjälp av "Fyra kategorier-metoden" för att diskutera och

kategorisera idéer i: Mest rationella - Mest förtjusande - Älskling -

Långskott. (Interaction Design Foundation)

5 min.

20 min.

10 min.
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eller till varje utvald
community-utmaning.

Varje elev får sedan 3 röster för att välja den bästa idén och kan använda

upp till 2 röster för en idé men endast 1 röst för en idé som han/hon själv

har skapat.

Lärare/intressenter arbetar med individuella grupper för att samla resultat

och besluta om de 1-2 bästa idéerna för varje grupp för att utvecklas

vidare till en prototyp. Normalt väljer varje grupp bara en idé att föra

vidare till prototypframställning

10
minute
r.

Prototyplösningar

Utmaning :
Visualisering, praktiskt
förhållningssätt och
kreativt
förhållningssätt.

Resultat: Prototyper för
lösningar på
samhällsutmaningar.

Läraren presenterar prototyp utvecklingsstadiet och de inblandade stegen.

Detta steg för eleverna närmare en slutlig lösning på den valda

samhällsutmaningen, men om en slutlig lösning ska nås bör ett teststeg

inkluderas i processen. Under presentationen kommer läraren att betona

att en prototyp kan vara vad som helst som den avsedda ”användaren” kan

interagera med, en vägg av post-it-lappar, en prylgrupper sammansatta, en

storyboard, en ritprocess, ett diagram eller en roll -aktivitet. Om eleverna

bestämmer sig för att bygga något ska det vara tillverkat av befintligt

material (papper, trä eller annat material som skolan tillhandahåller eller

finns i närmaste miljö).

Grupper börjar arbeta på en prototyp för en idé för en utvald utmaning.

Gruppen delar upp uppgifter sinsemellan och läser noga igenom

riktlinjerna för steg för att bygga en prototyp som är:

1. Reflektion (VARFÖR OCH VAD): granska och reflektera över idén

till en lösning som gruppen valt (utmaningen och den föreslagna

lösningen). Är tanken tydlig för alla? (Använd mallen "Ideate" för

denna reflektion)

Lärare/mentor går mellan grupperna och hjälper till vid behov. Läraren

uppmanar eleverna om tiden

2. Intressenter (WHO): Bygg på "användar"-analysen från

Define/Empathy-sessionen i modul 2 för att lista alla relevanta

intressenter för den nya lösningen (alla som kommer att dra nytta

av den indirekt och direkt). Gruppmedlemmar reflekterar först

individuellt och sedan i grupp över vilka intressenterna är och

listar dem sedan tillsammans. Använd “intressent” mallen"

Lärare/mentor går mellan grupperna och hjälper till vid behov. Läraren

uppmanar eleverna om tiden

3. Bygg en prototype (HUR): Starta design process. Börja med att

lista stegen för att designa prototypen (olika uppgifter, förväntade

resultat och mäta framgång) och börja sedan bygga. Använd

"Prototyp uppgifts” mallen"

15 -20
min.

10 min.

10
minute
r

20-30
min

90-150
min
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Lärare/mentor går mellan grupperna och hjälper till vid behov. Läraren

uppmanar eleverna om tiden om det är relevant. Detta steg skulle

åtminstone delvis kunna göras utanför klassrummet

4. Presentera en prototype: presentera prototypen kort för dina

medelever, lärare och mentorer (om tillämpligt).

Lärare, och eventuella intressenter, hjälp och vägledning till grupperna.

Nästa
session

Presentera prototyper

för kamrater

Utmaning:

Kommunicera och

demonstrera lösningar

med prototyper.

Resultat : Prototyper

för lösningar på

samhällsutmaningar.

OM DET FINNS TID OM INTE KOMMER DENNA DEL AV LEKTIONEN FINNS I

MODUL 4

Läraren underlättar och organiserar presentationer av de olika grupperna.

Uppmuntra eleverna att engagera sig i publiken (kamrater) och om

tillämpligt låta dem testa prototyper.

Varje grupp får max 5-10 minuter på sig att demonstrera och presentera

sin prototyp av en lösning för publiken. Lärare uppmuntrar publiken att

ställa frågor och ge feedback.

Denna session är en förberedelse för slutförandet av en presentation av

utmaningen och lösningen/prototypen för intressenter/beslutsfattare i det

lokala samhället (Modul 4).

10 min

60 min.

UTVÄRDERING OCH FEEDBACK

Följande är några allmänna beskrivningar för att utvärdera workshop processen/resultaten och elevernas
deltagande:

1. Deltagarnas engagemang, alla inblandade.

2. Kommunikation och samarbete.

3. Antal skapade idéer (lösningar på en specifik utmaning)

4. Kvaliteten på sessions utdata
○ Idéer utvalda för vidareutveckling
○ Prototyper presenteras

Denna modul innehåller en peer-to-peer-granskning av prototyper i slutändan, se mall, samt aktivt
deltagande och samarbete av studenter i att utveckla, kategorisera och välja idéer.

Möjligt att inkludera ett kort elev utvärderingsformulär och lärare kommer att utvärdera varje elev
utifrån följande beskrivningar av läranderesultat.

Eleven ska kunna :
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BESKRIVNINGAR:
Kunskap (K), Färdigheter (S) och Kompetenser (C)

BRIST
FÄLLIGT

GOD
KÄNT

BRA Utmärkt

(K) om metoder för att skapa nya idéer/lösningar på
identifierade utmaningar i deras samhälle

(K) om användning av verktyg för att generera nya idéer,
identifiera intressenter och bygga en prototyp av en
lösning

(S) i kreativt tänkande i att utveckla och implementera
idéer i nya lösningar

(S) i aktivt lyssnande och ge konstruktiv feedback

(S) i samarbete och teamarbete

(S) i kritiskt tänkande och motivering

(S) i att presentera idéer och prototyper (lösningar)

(C) att visa nya lösningar på samhällsutmaningar

(C) att arbeta i ett team med att utveckla nya idéer och
lösningar

LÄRARENS REFLEKTION :


