Designstudio

Arbetslaget

Lärare

Innovera & upptäck lösningar från olika perspektiv

Hur gör man

Forskare

Elev

Rektor

Ju mer variation gruppen har desto fler perspektiv
kommer ni att få, och följaktligen bättre idéer.
Inledningsvis kan man bjuda in olika intressenter som
elever, huvudman, näringsliv, forskning och andra.

Förälder

Barnskötare

När ni gör detta utmanas oftast era idéer med tankar
från utsidan vilket gör att ni får ett bredare perspektiv.
Ju fler som jobbar med samma frågeställning desto
större innovationskraft får ni.

Byråkrat

Det är av vikt att hålla detta tidskomprimerat. Använd ett tidtagarur. Gör 2 till 3 iterationer, eller tills det att ni inte har fler idéer. 3-5 personer i varje grupp är ett
lämpligt antal. Om det är möjligt att jobba med flera parallella grupper kommer ni att märka att grupperna löser problemen på olika sätt, och ni kommer att bli mer
innovativa!

Definiera

1. Skissa

2. Presentera

3. Kritik

4. Välj vinnande idéer

Rama tydligt in temat för designstudion. Vad
är i fokus? Är det ett specifikt problem som
skall lösas? Eller ett brett behov av nya
metoder för att möta elever, nya lärmiljöer
eller ett arbetslags profil?

Skissa på idéer som DU har, från DITT perspektiv. Använd
ett stort A3-papper, vik det så att du får fyra rutor, skissa
eller rita en idé i varje ruta.

Presentera snabbt dina olika idéer för gruppen, gå inte
in på detaljerna. Presentera även de dåliga idéerna, de
kan ge uppslag för nya idéer.

4 minuter. Använd timer.
1 minut för varje ruta

30 sekunders presentation per person, och ge sedan
kritik kopplat till idéerna i 30 sekunder.

Om du anser att idén är briljant kan du säga det.
Men utveckla inte kritiken till en diskussion - stjäl idén
istället och utveckla den! Ingen negativ kritik är
tillåten, vi är varandras kritiska vänner, men du kan
fråga om förtydliganden.

Beroende på temat för designstudion kan man
vilja "prickrösta" på de bästa idéerna att ta med
sig, att prototypa, testa med eleverna, eller något
som måste utvecklas då ni hittat en svårighet som
måste åtgärdas.

30 sekunders kritik per presentatör - inte för varje
åhörare eller för varje idé.

Prickrösta med 3 röster per person på den idé
som ni önskar utveckla vidare.

För den andra och tredje iterationen, kan du skissa mer
fokuserat på någon specifik idé och använda hela pappret.

2-3 iterationer

Sök efter värde

Värdefull

mia.kolmodin@crisp.se

- Är den åtråvärd, kommer den att lösa
ett problem för en prioriterad målgrupp?
- Är den livskraftig, kan vi skapa detta
och är det möjligt i denna organisation?
- Även om det är genomförbart, borde vi?
Möter vi våra mål på ett effektivare sätt?

Användarcentrerad
design

Testning

Prototyping

En designstudio kan vara idégenereringen i den användarcentrerade design
processen, där ni skall försöka hitta så
många olika idéer som möjligt på
problemet som ni har identifierat i
observationsfasen, sedan prototypa
och iterera dem, för att validera idén
mot verkligheten och målgruppen.
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Sök alltid efter dessa tre perspektiv:

Användarcentrerad design
& Designstudio
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Livskraftighet

Idégenerering
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Försök att fokusera på hur ni kan skapa
värden. Efter en designstudio kan ni
utvärdera olika idéer och sedan testa dem
Genomförbarhet för att se hur de fungerar.

Observation

Idegenerera
& iterera

Värdefullt
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Åtråvärdhet

Bygg på andras idéer!
Kom ihåg, den första idén är alltid skräp!
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Kritisera inga idéer, allt är bra!
Jobba under tidspress!
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Groan Zone

