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TÄVLINGSHANDLEDNING
OCH ÖVNINGAR

ESBRI har i mer än tjugo år spridit forskningsbaserad kunskap genom bland annat tidningen Entré och den öppna
föreläsningsserien Estrad. Det finns över 3 000 artiklar och boktips om entreprenörskap och innovation i Kunskapsbanken
på ESBRIs webbplats, och över 110 föreläsningar och filmer från andra evenemang i vårt webb-tv-arkiv. ESBRI är svensk värd
för Global Entrepreneurship Week (GEW) sedan 2013, och DECA Idea Challenge är en tävling som ingår i GEW. Tanken med
tävlingen är att stimulera kreativt tänkande hos elever i gymnasieskolan.
ESBRI har inlett ett samarbete med Skolverket för att öka antalet deltagande gymnasieskolor i DECA Idea Challenge Sweden
och därigenom sätta ett ännu större fokus på vikten av kreativt och innovativt tänkande.
För mer information, besök www.esbri.se och följ @_esbri på Twitter.

Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen.
De arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska
också stimulera arbetet med entreprenörskap i skolväsendet och samarbetet kring DECA Idea Challenge är ett led i detta.
För mer information, besök www.skolverket och följ @skolverket på Twitter.

DECA Inc. är en ideell organisation riktad till elever och studenter framför allt på gymnasie- och eftergymnasial nivå
med avsikten att förbereda dem som framtida ledare och entreprenörer för en karriär inom marknadsföring, finans
och management. Verksamheten är uppdelad i två separata avdelningar, en för gymnasiet och en för högskolan. DECA
tillhandahåller service till 225 000 medlemmar i 3 775 skolor eller andra former av medlemsorganisationer i 50 av USA:s
stater samt nio andra länder. DECA grundades 1946 och har i över 70 år engagerat mer än tio miljoner studenter, lärare,
skoladministratörer och aktörer inom näringslivet.
För mer information, besök www.deca.org och följ @decainc på Twitter.

Global Entrepreneurship Week (GEW) är världens största firande av innovatörer och entreprenörer som förverkligar idéer,
driver ekonomisk tillväxt och ökar människors välfärd. Under en vecka i november varje år inspirerar GEW individer runt
om i världen att utforska sin potential som entreprenörer och innovatörer genom lokala, nationella och globala aktiviteter.
Aktiviteterna kopplar ihop deltagarna med potentiella samarbetspartners, mentorer och investerare.
GEW drivs av Ewing Marion Kauffman Foundation och ger miljoner människor i mer än 170 länder möjlighet att ta nästa
steg i sin resa som entreprenörer. GEW är mer än bara en kampanj för att skapa ökat medvetande om entreprenörskap och
dess möjligheter. Det är även en plattform för att koppla ihop och möjliggöra samarbeten mellan engagerade aktörer inom
entreprenörskapsområdet, och verkar därigenom för att stärka entreprenöriella ekosystem runt om i världen.
Global Entrepreneurship Week 2020 kommer att hållas 16–22 november. För mer information, besök gew.se och följ
@gew_sweden på Twitter.
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DECA IDEA CHALLENGE SWEDEN
TÄVLINGSHANDLEDNING
Tävlingshandledningen för DECA Idea Challenge Sweden innehåller detaljerad
information om tävlingen, samt tips och aktiviteter för att stimulera kreativt och
entreprenöriellt tänkande och lärande. Den är ett stöd för elever och lärare som vill
förbereda sig för tävlingen.

TÄVLINGEN I KORTHET
I DECA Idea Challenge utmanas elevlag att hitta innovativa sätt att använda ett
vardagsföremål. Tävlingsperioden är 13–22 november 2020. Eleverna arbetar i grupper
om 3–5 medlemmar. Idéprocessen och uppfinningen ska presenteras i en kreativ
3-minutersvideo på engelska som laddas upp på Youtube. Det vardagsföremål som
ska användas i utmaningen är hemligt tills det tillkännages 13 november 2020.
Några exempel på tidigare tävlingsobjekt är gummiband, petflaska, kartong, gem och
skosnören.
Tävlingen är ett roligt och spännande sätt för elever att vara kreativa, uppfinningsrika
och resurssmarta, samtidigt som de lär sig mer om entreprenöriellt och innovativt
tänkande. Utmaningen kan användas som en del i det ordinarie skolarbetet, eller
som en extraaktivitet under eller efter skoltiden. DECA Idea Challenge Sweden är
öppen för alla gymnasieskolor och alla program på gymnasieskolorna. Varje lag med
3–5 tävlande kan bestå av elever från samma klass, eller en blandning från olika
klasser, program och årskurser. Det är en tävling för alla elever som är intresserade av
kreativitet, innovation och entreprenörskapsprocessen.
Att medverka i DECA Idea Challenge Sweden innebär att arbeta med viktiga förmågor
som samarbete, kommunikation, kreativitet och kritiskt tänkande.
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TÄVLINGSPROCESSEN
DECA Idea Challenge Sweden är öppen för elever på gymnasieskolor i hela Sverige. För att
delta måste eleverna följa följande steg:
1. ORGANISERA LAGET
• Eleverna deltar i grupper om tre till fem medlemmar. Lag med färre än tre eller fler än fem elever
diskvalificeras.
• Lagmedlemmarna behöver inte komma från samma klass, program eller årskurs.

2. TA REDA PÅ DET HEMLIGA FÖREMÅLET
• Det vardagsobjekt som ska användas i utmaningen kommer att avslöjas 13 november klockan
16.00. Alla som har registrerat sig via deca@esbri.se för att få mer information om tävlingen kommer
att få ett mejl när årets tävlingsföremål avslöjas. Årets tävlingsföremål kommer även att avslöjas på
www.decaideachallenge.se.

3. KOM IGÅNG
• Brainstorma en ny användning för det vardagsföremål som tävlingen kretsar kring.
• Se till att varje lagmedlem har ett särskilt ansvar i processen.
• Skapa en prototyp av den nya användningen av vardagsföremålet. I den nya produkten som ni tar
fram kan ni använda ett eller flera exemplar av föremålet. Andra material kan användas i designen så
länge tävlingsobjektet är den primära delen i den slutliga skapelsen.

4. SKAPA EN VIDEOPITCH
• Kommunicera resultatet i en treminutersvideo på engelska som publiceras på Youtube. Videor som är
längre än tre minuter kommer inte med i tävlingen.
• Se till att ”DECA Idea Challenge 2020” finns i titeln på videon.
• Se till att videolänken är synlig för allmänheten. Videor som är privata kan inte visas och kommer inte
med i tävlingen.

5. SKICKA IN TÄVLINGSFORMULÄRET
• Fyll i och skicka in det elektroniska tävlingsformuläret för DECA Idea Challenge 2020 på
www.bit.ly/deca-idea senast 22 november 2020 klockan 22.59.
• Ta inte bort videon efter att formuläret har skickats in. Videon måste finnas tillgänglig under
utvärderingsprocessen.
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BEDÖMNING AV BIDRAGEN
Tävlingsbidragen i DECA Idea Challenge Sweden kommer endast att utvärderas
utifrån den information som presenteras i videon. Därför är det mycket viktigt att följa
checklistan på sidan 8 för att säkerställa att alla kriterier i utmaningen finns med i
videon. Det är utifrån dessa kriterier som tävlingsbidragen kommer att bedömas.
Samtliga bidrag kommer att bedömas och en jury kommer att utse de tre bästa
bidragen, och en vinnare utses.
Mer detaljerad information om jury och priser i DECA Idea Challenge Sweden finns på
www.decaideachallenge.se

PRISER OCH UTMÄRKELSER
De tre bästa bidragen kommer att få inramade diplom samt ett hemligt pris. Det
vinnande svenska bidragets skola får ett besök av en entreprenörskapsinspiratör, där
även ESBRI och Skolverket medverkar. Det lag som vinner får även en egen halvtimme
med inspiratören. Vinnarna av tävlingen kommer att tillkännages på DECA Idea
Challenge Swedens webbplats.

TIDSPLAN FÖR TÄVLINGEN
• 13 november 2020 – Tävlingsobjektet tillkännages
Det hemliga föremålet tillkännages klockan 16.00
• 22 november 2020 – Inlämningsdag
Tävlingsformuläret ska vara inskickat senast klockan 22.59 på
www.bit.ly/deca-idea
• Januari 2021 – Vinnarna tillkännages
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VANLIGA FRÅGOR
Måste en elev läsa en affärs-, marknadsförings- eller entreprenörskapskurs för att
delta?
Nej, eleverna kan vara med och tävla oavsett vilka kurser de läser.
Hur kan lärare uppmuntra deltagande?
Det bästa sättet är att ta med DECA Idea Challenge i skolarbetet. Använd resurserna
som presenteras i denna handledning för att integrera tävlingen i pågående kurser.
Den kan utgöra ett klassprojekt, eller så kan ni ha en lokal tävling och utse en vinnare
bland olika tävlande lag på er skola.
Måste laget ha en handledare?
Nej, en grupp elever kan själva, även utanför skoltid, arbeta med utmaningen och
delta i tävlingen. Stöd från en lärare eller handledare rekommenderas, men är inte
nödvändigt.
Behöver lagmedlemmarna gå i samma klass?
Nej, men alla lagmedlemmar måste vara gymnasieelever för att delta i DECA Idea
Challenge Sweden.
Får en elev vara med i flera lag?
Nej, en elev får endast delta i ett lag.
Hur många bidrag kan varje lag lämna in?
Varje lag får endast lämna in ett bidrag.
Finns det en gräns för hur många bidrag en klass eller skola kan lämna in?
Nej, men tänk på att varje elev bara får delta i ett lag, och varje lag får endast skicka in
ett bidrag.
Kommer text i anmälningsformuläret bidra till bedömningen av videon?
Nej, tävlingsbidraget kommer endast att bedömas utifrån den information som
presenteras i videon. Tänk på att den måste vara på engelska!
Kommer antalet visningar av videon påverka hur laget bedöms?
Nej, antalet visningar som varje videoklipp får påverkar inte juryns bedömning.
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CHECKLISTA FÖR LAGEN
Använd nedanstående checklista för att säkerställa att laget täcker in alla delar av
utmaningen.
X

UTMANINGSKRITERIER
LAGET
Laget består av 3 till 5 medlemmar. Lag med färre eller fler medlemmar diskvalificeras
direkt.
Alla lagmedlemmar är gymnasieelever.
En elev får endast vara med i ett lag, och laget får endast skicka in ett bidrag.

INNOVATION
Laget har skapat en ny användning för vardagsföremålet.
Vardagsföremålet (ett eller flera) utgör huvuddelen av det material som används i
slutprodukten.
Den nya användningen visar på en kreativ användning av vardagsföremålet.

NYTTAN OCH VÄRDET AV IDÉN
Det finns en potentiell efterfrågan på marknaden för produkten.
Den nya produkten har fördelar för kunder och/eller uppfyller deras behov.
Idén är praktisk och möjlig att genomföra.

EFFEKTIV KOMMUNIKATION
Den nya användningen av vardagsföremålet framgår tydligt.
Presentationen är tydlig och sammanhängande.
Videon är intresseväckande och fångar tittaren.

EFFEKTIVT LAGARBETE
Varje medlems bidrag i processen framgår tydligt.
Olika lagmedlemmars roller i processen framgår tydligt.
Tävlingsbidraget bygger på framgångsrikt samarbete mellan alla lagmedlemmar.

VIDEOBIDRAG
Videon är mellan två och tre minuter lång och på engelska. Videor över tre minuter blir
diskvalificerade direkt och bedöms inte.
Videon är inställd på visning för allmänheten. Privata eller olistade videor kommer inte
att utvärderas.
”DECA Idea Challenge 2020” finns i titeln på videon.
Tävlingsformuläret fylls i och skickas in på www.bit.ly/deca-idea
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TIPS FÖR YOUTUBE-VIDEON
I DECA Idea Challenge ska lagen presentera sin uppfinning i en kreativ 3-minuters
videopresentation på engelska. Vill du skapa en engagerande video? Läs tipsen nedan:
1. PLANERA VIDEOPRESENTATIONEN
• Skriv och memorera manuset som ska presenteras.
• Gör en lista över vilka olika moment/klipp som ska vara med.

2. HÅLL 3-MINUTERSVIDEON KORTFATTAD OCH KONCIS
• Ge information som är användbar, informativ och uppfyller syftet.
• Använd fakta som är enkel att förstå.
• Presentera medlemmarna i teamet.

3. ANVÄND BAKGRUNDSMUSIK
• Lägg till musik om ni tycker att det förhöjer presentationen av er produkt.
• Se till att musiken inte överröstar de som pratar.

4. EXPERIMENTERA MED KAMERAVINKLAR OCH NÄRHET/AVSTÅND TILL DET SOM FILMAS
• Ändra presentationen/kameravinkeln mellan klippen för att hålla tittarna engagerade.
• Tänk på att förmedla huvudbudskapet tydligt.

5. GÖR EN LJUDKONTROLL
• Kontrollera att ljudnivån är rätt, varken för hög eller för låg.
• Ta bort bakgrundsbrus som kan överrösta de som pratar.

6. GÖR DET TILL ER EGEN VIDEO
• Visa er process och unika produkt så att ert lag sticker ut i jämförelse med de andra lagen.

7. SLUTREDIGERING
• Gör er presentation professionell och spännande genom att använda ett
videoredigeringsprogram.
• Tänk på att använda andra resurser för att förbättra presentationen och tydliggöra det budskap ni
vill förmedla, exempelvis text, bilder och illustrationer.
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HUR DECA IDEA CHALLENGE KAN ANVÄNDAS I
UNDERVISNINGEN
DECA Idea Challenge erbjuder möjligheter för elever att utveckla kunskaper och
färdigheter som de kan ha nytta av både inom skolan och i andra sammanhang.
Övningarna som beskrivs på de kommande sidorna kan användas under, eller som
förberedelser inför, själva tävlingsveckan.

TIPS TILL LÄRARE OCH HANDLEDARE
Använd tipsen nedan för att hjälpa dina elever att förstå kraven samt tävlingsprocessen
för DECA Idea Challenge Sweden.
•

Uppmuntra samarbeten mellan elever med olika kompetenser och intressen.

•

Diskutera DECA Idea Challenge Sweden och tävlingskriterierna i grupp innan eleverna bildar lag för
att utveckla sina projekt.

•

Titta på några videoklipp från tidigare års DECA Idea Challenge. Diskutera med eleverna vad som
var bra och dåligt med olika videopitchar.

•

Genomför en tävling i klassen/skolan eller belöna de bästa lagnamnen för att öka intresset för
att delta. Exempel på tävlingskategorier kan vara ”Laget med den mest unika uppfinningen” eller
”Laget med den bästa försäljningspitchen”.

•

Godkänn projektidén innan eleverna filmar sin video.

•

Granska videon när den är färdig för att säkerställa att presentationen är lämplig för inlämning.
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SAMARBETSÖVNING:
STAPLA MUGGAR
TID FÖR ÖVNINGEN: 20 minuter
MATERIAL: Pappers- eller plastmuggar, gummiband, sax, snören
GRUPPSTORLEK: Kan vara en större grupp som delas in i mindre grupper
FÖRMÅGOR SOM UTVECKLAS: Samarbete, kommunikation, kreativitet, problemlösning

INSTRUKTIONER
Dela in eleverna i grupper om fyra personer. Ge varje grupp sex muggar, ett gummiband och fyra
snören à två meter. Förklara för eleverna att de måste arbeta som ett lag för att stapla alla koppar i en
pyramid.
Här är utmaningen: Eleverna får inte röra muggarna med kroppen. Först måste de skapa ett verktyg
med hjälp av snörena och gummibandet för att flytta muggarna. Eleverna har 10 minuter på sig att
slutföra denna uppgift. Det går att förlänga övningen genom att genomföra en andra runda med nya
utmaningar, exempelvis att stapla muggarna utan att prata eller där en gruppmedlem har ögonbindel.
UPPFÖLJNINGSFRÅGOR
1.

Vilka utmaningar stötte ni på när ni byggde pyramiden?

2. Hur löste ni de konflikter som uppstod?
3. Vilka tekniker för kreativitet och samarbete använde ni för att lösa uppgiften?
4. Vilka lärdomar om lagarbete och ledarskap gav övningen?
KÄLLA: Peace First. (2012). Cup and String Game. Hämtad från www.peacefirst.org/digitalactivitycenter
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SAMARBETSÖVNING:
KASTA BADBOLL
TID FÖR ÖVNINGEN: 30 minuter
MATERIAL: Badboll
GRUPPSTORLEK: Alla storlekar på grupper
FÖRMÅGOR SOM UTVECKLAS: Samarbete, kommunikation

INSTRUKTIONER
Gruppens mål är att hålla badbollen i luften genom att slå till den med handen. Eleverna ska klara
minst 100 tillslag i rad utan att bollen faller till marken, dessutom måste varje lagmedlem bidra med
minst fem tillslag. Ingen deltagare får slå bollen två gånger i rad. Om bollen träffar marken måste
gruppen börja om. Om gruppen är stor kan antalet ”slag” överstiga 100 då det krävs att alla ska göra
minst fem tillslag.
UPPFÖLJNINGSFRÅGOR
1.

Vilka strategier användes för att se till att alla var med?

2. Hur gjorde din grupp när bollen träffade marken?
3. Vilka lärdomar om ledarskap gav övningen?
KÄLLA: Office of Student Leadership Development, Lehigh University. (n.d.). Icebreakers, Teambuilders and Tips to Help You and Your Organization.
Hämtad från studentaffairs.lehigh.edu
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KOMMUNIKATIONSÖVNING:
TECKNA RYGG-MOT-RYGG
TID FÖR ÖVNINGEN: 20 minuter
MATERIAL: Ritpapper, pennor
GRUPPSTORLEK: Deltagarna arbetar två och två
FÖRMÅGOR SOM UTVECKLAS: Kommunikation, samarbete, kreativitet

INSTRUKTIONER
Ordna eleverna i par. De ska sitta med ryggarna mot varandra med varsitt ritpapper framför sig. En elev
är ”elev A”, den andra är ”elev B”.
DEL 1 — Instruera alla ”Elev A” att under två minuter rita något på sitt papper. ”Elev B” ska under
denna tid varken prata med eller titta på vad ”Elev A” ritar. Efter två minuter säger du till ”Elev A” att
sluta rita.
Nu ska ”Elev A” ge en tydlig beskrivning av sin teckning till sin partner. ”Elev B” måste använda de
muntliga instruktionerna för att försöka återskapa sin partners teckning. De ska även under denna del
sitta rygg-mot-rygg för att inte kunna se vad som ritas. Efter fem minuter säger du till dem att sluta
beskriva/rita. Ge eleverna några minuter för att i sina respektive lag om två jämföra sina teckningar,
diskutera hur det har gått och vad som var svårt med övningen.
DEL 2 — Instruera eleverna att återuppta sina positioner rygg mot rygg. Ge varje elev ett nytt
pappersark. I del två av övningen är det nu ”Elev B” som ska rita något. Precis som i den första
övningen får de inte prata med varandra, och ”Elev A” ska inte kunna se vad ”Elev B” ritar. Efter två
minuter säger du till ”Elev B” att sluta rita.
Eleverna ska fortsätta att sitta rygg mot rygg, och nu är det ”Elev A” som ska försöka återskapa sin
partners teckning. Men i denna övning får information om teckningen bara ges genom att ”Elev A”
ställer ja- och nej-frågor till ”Elev B”. Ge eleverna fem minuter för att slutföra denna del av uppgiften.
När tiden är ute, låt dem jämföra sina teckningar och diskutera hur de upplevde övningen.
UPPFÖLJNINGSFRÅGOR
1.

Vilken övning var svårare att utföra – och varför?

2. Vad lärde övningen dig om att kommunicera effektivt?
KÄLLA: Ford, R. (2012, May 10). Drawing Lesson Improves Communication Skills. Hämtad från www.educationworld.com
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KOMMUNIKATIONSÖVNING:
STÅ EFTER FÖDELSEDAG
TID FÖR ÖVNINGEN: 10–15 minuter
MATERIAL: Inga
GRUPPSTORLEK: Alla
FÖRMÅGOR SOM UTVECKLAS: Kommunikation, samarbete, kreativitet, problemlösning

INSTRUKTIONER
Be eleverna stå upp. Utmana dem att ställa sig i ordning utifrån sina födelsedagar, baserat på månad
och födelseår. Detta ska ske i tystnad. Ingen verbal kommunikation får användas för att slutföra denna
aktivitet. Tillåt bara två minuter för att genomföra övningen.
När den första uppgiften är klar lägger du till en annan utmaning, exempelvis att de ska ställa sig i
ordning efter vilken dag i månaden de är födda.
UPPFÖLJNINGSFRÅGOR
1.

Vilka utmaningar mötte du i den här aktiviteten?

2. Vilken roll spelade lagarbete vid genomförandet av båda uppgifterna?
3. Vilka beteenden exemplifierar ett effektivt lag?
4. Vilka beteenden ska effektiva lag undvika? Varför?
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KREATIVITETSÖVNING:
GÖR NÅGONTING NYTT
TID FÖR ÖVNINGEN: 60 minuter
MATERIAL: Ett antal vardagsföremål
GRUPPSTORLEK: Stora grupper delas in i lag med 3–4 medlemmar
FÖRMÅGOR SOM UTVECKLAS: Kreativitet, samarbete, kommunikation, innovation

INSTRUKTIONER
Placera ett antal vardagsföremål på ett bord, till exempel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Suddgummi
Hårband
Gem
Penna
Gummiband
Pet-flaska
Näsduk
Dagstidning

Be eleverna bilda grupper om tre till fyra medlemmar. Varje grupp ska välja ett objekt från bordet
och gemensamt ”brainstorma” fram en ny användning för objektet. Det nya användningsområdet
kan kräva en viss ändring av originalprodukten. Färgen på objektet kan exempelvis ändras och det är
tillåtet att bara använda vissa delar av föremålet.
Varje grupp ska förbereda och genomföra en två–tre minuter lång presentation för klassen om det
”nya” objektet. Presentationen ska innehålla syftet med det nya föremålet, värdet som det nya
föremålet tillför och hur de ska marknadsföra det nya föremålet för att locka konsumenterna att köpa
det.
UPPFÖLJNINGSFRÅGOR
1.

Vilka ändringar av originalföremålet gjordes – och varför?

2. Vad lärde du dig om uppfinningar och innovationer genom att göra denna övning?
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KREATIVITETSÖVNING:
BYGGA MED GELÉHALLON
TID FÖR ÖVNINGEN: 30 minuter
MATERIAL: Geléhallon eller flörtkulor/vaddkulor, tandpetare
GRUPPSTORLEK: 3–5 elever i varje grupp
FÖRMÅGOR SOM UTVECKLAS: Kreativitet, samarbete, kritiskt tänkande

INSTRUKTIONER
Dela in eleverna i grupper om tre till fem medlemmar. Ge varje grupp samma antal tandpetare och
geléhallon eller flörtkulor/vaddkulor. Medlemmarna i gruppen ska tillsammans bygga en struktur som kan
stödja vikten av ett objekt som du väljer, till exempel en liten bok, en pappersbunt eller en vattenflaska. Ge
varje grupp 15 minuter för att arbeta med detta.
Efter 15 minuter testar alla grupper om den struktur de har byggt klarar av att stödja det objekt som du
har valt. Ge därefter varje grupp ytterligare tio minuter för att justera den struktur de har byggt. Antingen
för att kunna stödja det objekt du valt om det inte lyckades i första försöket, eller för att förbättra
strukturen så att den kan stödja en ännu större vikt.
UPPFÖLJNINGSFRÅGOR
1.

Hur tänkte ni när ni konstruerade strukturen?

2. Hur bestämde gruppen hur ni skulle organisera geléhallonen/flörtkulorna/vaddkulorna i den

första fasen av aktiviteten?
3. På vilka sätt tänkte gruppen kreativt i den andra delen av övningen?
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ÖVNING I KRITISKT TÄNKANDE:

UPPFINN LÖSNINGEN
TID FÖR ÖVNINGEN: 30–40 minuter
MATERIAL: Indexkort/mindre lappar, två mindre lådor/behållare
GRUPPSTORLEK: Medelstora till stora grupper

FÖRMÅGOR SOM UTVECKLAS: Kritiskt tänkande, analys, samarbete, kommunikation, problemlösning

INSTRUKTIONER
Märk den ena lådan med ordet ”Företagsnamn” och den andra med ordet ”Problem”. Fyll den första
lådan med kort som innehåller namn på välkända varumärken, till exempel Apple, Google, CocaCola, H&M, Ikea, Ericsson, Facebook, Microsoft, IBM och Toyota. Fyll den andra lådan med problem
att lösa, exempelvis minskande försäljning, brist på engagemang på sociala medier och ökade
produktionskostnader.
Dela upp eleverna i grupper om tre till fem medlemmar. Låt varje lag slumpmässigt välja ett kort från
låda 1 och ett från låda 2. Eleverna ska sedan föreställa sig att de arbetar för företaget på det första
kortet och att de måste utveckla en ny produkt/tjänst eller ändra en befintlig produkt/tjänst för att
åtgärda problemet som finns på det andra kortet. Med företagets mål och nuvarande produktlinje/
tjänster i åtanke får grupperna 20 minuter på sig att utveckla sin nya produkts/tjänsts egenskaper,
fördelar och målgrupp.
Laget presenterar kort sin nya produkt/tjänst för klassen. Övriga elever får sedan säga om de skulle
köpa produkten/tjänsten.
UPPFÖLJNINGSFRÅGOR
1.

Hur arbetade ni för att lösa problemet givet de parametrar ni fick för övningen?

2. Vad lärde ni er om problemlösning genom denna övning?

KÄLLA: Wood, C. M. (2015). 10 Hands-On Activities to Spark Creativity and Innovation. Hämtad från venturewell.org
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ÖVNING I KRITISKT TÄNKANDE:

ATT ÅTERUPPFINNA
TID FÖR ÖVNINGEN: 30–40 minuter
MATERIAL: Whiteboard eller blädderblock
GRUPPSTORLEK: Valfri

FÖRMÅGOR SOM UTVECKLAS: Kritiskt tänkande, analys, reflektion, entreprenörskap

INSTRUKTIONER
Be eleverna att brainstorma fram flera produkter som används i dag, och som är en utveckling av
föremål som redan finns. Lista objekten på ett blädderblock eller whiteboard, till exempel:
•
•
•
•
•
•

TOMS skor
Konvertibla möbler
”Osynliga” cykelhjälmar
Flerfärgade glödlampor
Inverterade paraplyer
Välgörenhetsarmband

Ge eleverna tid att identifiera vilket värde produkterna har på marknaden. Använd elevernas
synpunkter som underlag för en diskussion om entreprenörskap.
UPPFÖLJNINGSFRÅGOR
1.

Hur avgör du om en produkt/tjänst skapar värde?

2. Kan produkter/tjänster skapa olika sorters värde?
3. Hur kan en ”omdefinierad” produkt/tjänst innebära en entreprenöriell möjlighet?
4. Vilka entreprenörer anser du vara framgångsrika — och varför?
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