
ENGAGERA LEKTIONSPLAN

MODUL nr 1

INTRODUKTION TILL INNOVATION (1 TIMME)

MÅL: Eleverna kan förstå och definiera begreppet "innovation".

LÄRANDERESULTAT OCH BESKRIVNINGAR:

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

Kunskap om (K)1

● innebörden av innovation och hur det refererar till ett brett spektrum av uppfinningar och skapandet
av nya produkter, processer och tjänster för vårt samhälle.

Färdigheter i (S)2

● nämner exempel på innovation

Kompetenser till (C)3

● förklara innebörden av innovation

TRÄNINGSMETODER

Bygg på problembaserat och kooperativt lärande, se ENGAGEs läroplan och pedagogiska avsnitt i denna
handbok.

ÖVERSIKT

Läraren frågar eleverna om de vet vad innovation är. Varje barn lägger sina idéer om vad innovation är på en
Padlet-vägg. Sedan visar läraren en video som förklarar innebörden av ordet innovation. Efter visningen
uppmanar läraren eleverna att diskutera eller ställa frågor. Nästa steg är att skaffa ett Innovationskorsord där de
ska sätta ord i korsordet vertikalt. Slutligen kan eleverna dela sina idéer med varandra.

För att förbereda lektionen behöver du:

1. Lär dig hur flipgrid fungerar, här är en bra video för dig, det är väldigt enkelt och roligt att använda
Flipgrid i undervisningen: Instruktioner för lärarkonto och instruktioner för elevkonto
2. Gör en Padlet-vägg för din klass.

här är webbsidan , följ instruktionerna.
3. Visa dem en innovationsvideo

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.

https://www.youtube.com/watch?v=Pc7HBo5fnQw
https://www.youtube.com/watch?v=VnvLXjJXYmg
http://wwww.padlet.com
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4. Skriv ut korsordet

Aktivitet Metod och organisation Tid

Introducera
nyckelbegreppet
"innovation", lägg
delade idéer om
konceptet en
padletvägg, titta på en
video om innovation
och fyll i ett
innovationskorsord.

Först ber läraren eleverna att individuellt skriva på en Padlet-vägg sin
idé om vad innovation är, t.ex. Innovationspadlet . Efter diskussionen
visar läraren eleverna en video om innovation. Video de tittade på . Du
kan använda olika videor men fokus bör ligga på att använda videon
för att förklara innebörden av innovation och den bör vara förståelig
för alla elever om den är på ett annat språk än deras eget. Efter
visningen uppmanar läraren eleverna att diskutera eller ställa frågor.
Läraren föranleder diskussionen med frågor som: "Har något i videon
överraskat dig?" eller "Syftar innovation bara på något påtagligt?".

Därefter ber läraren eleverna att förklara innebörden av ordet
innovation genom att använda ett korspussel . Eleverna får en utskrift
med ordet ”innovation” skrivet vertikalt. Eleverna skriver sedan
exempel på innovation horisontellt och inkluderar varje bokstav i ett
ord som de skulle definiera som innovation. Detta är en individuell
övning, men eleverna kan diskutera idéer med sina klasskamrater.
Läraren går runt i klassrummet och uppmuntrar eleverna att komma
på nya ord och hjälper dem om de fastnar. När tiden är ute uppmanar
läraren eleverna att dela sina ord med varandra. Här är ett exempel på
en möjlig lösning på korsordet. Exempel på möjlig lösning

Feedback är hemma eller i slutet av klassen där varje elev svarar på
feedbackfrågorna - jag skulle använda Flipgrid-video men självklart
väljer varje lärare vad som passar hans klass bäst.

60 minuter

UTVÄRDERING OCH FEEDBACK
Efterföljande utvärdering inklusive modulbeskrivningar kan användas för att utvärdera enskilda elever, för själv-
och kamratutvärdering.

Elever använder flipgrid.com för att skapa i en videodagbok. Frågorna som de bör besvara är följande: Vad är
innovation för dig? Vilka exempel finns det på innovation?

Följande frågor kan användas för elevers självutvärdering:

● Förstår jag innebörden av innovation? (K)
● Kan jag nämna exempel på innovation? (S)
● Kan jag förklara innebörden av innovation? (C)

Eleven ska kunna:

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

Dålig
(D)

Fair
(C)

Bra B) Utmärkt
(A)

(K) om innebörden av innovation och hur det refererar till ett
brett spektrum av uppfinningar

(S) i att nämna exempel på innovation

(C) för att förklara innebörden av innovation

http://www.padlet.com
https://padlet.com/helgaosk/1c0pvfs2lea2d96h
https://www.youtube.com/watch?v=cYhgIlTy4yY
https://drive.google.com/file/d/1vUBSLFA9Je57WYtQW9RPEDXRBRVmgrkf/view
https://drive.google.com/file/d/1yK3mDWKOe31aPBE8iX5giPaOSoQrLzRU/view
http://flipgrid.com
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LÄRARENS REFLEKTION :


