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Lily Frigyes, Chanel Devedur & Astrid Overgaard
Elever, Fågelbacksskolan

”ARBETET MED INNOCARNIVAL GJORDE ATT
VI FICK BÄTTRE GEMENSKAP I KLASSEN OCH 
VI LÄRDE OSS VÅGA TRO PÅ VÅR EGEN  
FÖRMÅGA ATT LYCKAS.”
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Malmö stad fortsätter vässa förmågan att omsätta Agenda 2030 i det lokala utveck-
lingsarbetet. Omställningen till en hållbar värld måste gå snabbare och skolans lärande 
för hållbar utveckling och elevers delaktighet spelar en central roll för att lyckas.

Du som pedagog är en viktig möjliggörare och därför bjuder Pedagogisk Inspiration 
Malmö in dig och din barngrupp eller klass till ett nytt spännande InnoCarnival-projekt. 
I InnoCarnival använder barn och unga sin kreativitet för att utveckla lösningar på reella 
utmaningar i Malmö, Sverige och globalt.

I den här skriften har vi samlat all information du behöver för att  skicka in en anmälan. På 
nästa uppslag skriver Malmös tre skoldirektörer och vice rektorn för Malmö universitet hur  
utmaningsbaserat lärande kan hjälpa våra barn och unga att uppleva förskolan/skolan 
som meningsfull, bli motiverade att lära sig och hålla motivationen vid liv. På sidorna 
6-8 kan du läsa vad det innebär att delta och om karnevalen som avslutar projektet i april 
2022 där vi korar vinnarna i innovationstävlingen. Det kommer att bli en festlig mötesplats för 
alla som deltar och evenemanget är öppet och gratis.

Som stöd i arbetet erbjuder vi kreativa lärprocesser i inspirerande undervisningsmiljöer som 
drivs av våra samarbetspartners. Läs mer om årets utbud på sidorna 10-15.  
På www.innocarnivalskane.se/larprocesser  finns information om de olika lärprocessernas 
koppling till styrdokument och läroplan. Ni har också tillgång till en mängd olika metoder och 
verktyg som stimulerar kreatvitet och ger vägledning i innovationsarbetet, kika gärna redan 
nu på guiden på sid 18-19 som beskriver innovationsarbetet i sex enkla steg.

Glöm inte att anmälan ska vara registrerad på www.innocarnivalskane.se senast 31 augusti!

Har du frågor om InnoCarnival är du varmt välkommen att kontakta projektledningen:

Jenny Kölfors, jenny.kolfors@malmo.se, 0708-10 85 19
Anton Daag, anton.daag@malmo.se, 0732-47 38 14
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Vår tid behöver ett lärande för en hållbar framtid som lever upp till de globala 
målen. Ett lärande som utgår från reella samhälleliga utmaningar utvecklar 
fler förmågor hos individen, inte minst förmågor som i vanliga fall inte låter sig 
mätas. Detta måste skolan främja mycket mer än vad som görs i dag.

En förutsättning för ett sådant lärande är ett offentligt samtal som skiljer sig 
från dagens dominerande samtal om lärande och skola. Samtalen behöver 
utgå från en överenskommelse om att lärande är komplext. Det räcker inte 
med enkla lösningar som bygger på ett ”antingen eller tänkande”, som plugg 
eller lust, kunskap eller fantasi, ramar eller kreativitet, kognitiva eller icke- 
kognitiva förmågor, vilka ofta ställs mot varandra. Att skapa förutsättningar för 
hållbart lärande är mer utmanande och spännande än så.

Varje barn/elev har rätt att gå i en förskola/skola som berör och utmanar - varje dag. 
Vi menar att detta är en förutsättning för att varje barn ska uppleva förskolan/
skolan som meningsfull, bli motiverad till att lära sig och hålla motivationen vid 
liv. Så är inte fallet idag.

All formell utbildning bygger på antagandet att varje lärande har ett behov av 
givna kunskaper och erfarenheter. Utbildningens uppdrag handlar då fram-
för allt om att möjliggöra ett överförande av känd kunskap. All utbildning bör 
också skapa möjligheter för alla att upptäcka, lära och tänka nytt. Det är en 
utmaning för utbildningsinstitutioner att skapa förutsättningar för båda dessa 
former av lärande, som alltså inte kan eller ska stå i motsättning till varandra.

För att förstå hur utbildning kan organiseras för detta komplexa lärande  
behövs följande utgångspunkter:

• att all undervisning ska synliggöra och ta tillvara erfarenheter och  
kunskaper som individen bär med sig.

• att undervisningen erbjuder upplevelser som individen uppfattar 
som meningsfulla, som befruktar lärandet och inspirerar.

• att lärandet måste kopplas till verkliga samhälleliga utmaningar,  
bortom institutionens omedelbara verksamhet.

Så här sade ”PISA-chefen” Andreas Schleicher (direktör för OECDs utbildnings-
direktorat), när han mötte elever i Fukoshima i Japan efter att tsunamin ödelagt 
stora områden 2011:

- Vi skapade ett projekt där eleverna fick hjälpa bönder att marknadsföra nya  
produkter och lärandet gick verkligen upp genom att eleverna fick göra något, 
bygga något. De var de mest kreativa, innovativa elever jag någonsin har sett.

Lärandet tycks här alltså ske på djupet när eleverna får söka lösningar på auten-
tiska utmaningar från vardagens verklighet. Flera exempel på vad som kan hän-
da när elever får ta itu med ”riktiga projekt” finns beskrivna i boken “En skola som 
utmanar” 1. De lärandes motivation att lösa ett problem tycks öka när de märker 
att lösningen är viktig för någon annan och kan leda till positiv förändring. 
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När lärandet vägleds och inspireras av reella samhälleliga utmaningar så visar 
det sig att man utvecklar fler förmågor, inte minst icke-kognitiva förmågor som 
i vanliga fall inte låter sig mätas. Förmågor som bland annat finns beskrivna i 
21st Century Skills och som OECD ringar in som centrala förmågor och kom-
petenser som medborgare behöver för att medverka till ett hållbart samhälle.2

När så barn och unga får göra sig hörda utanför institutionernas värld möjlig-
görs dels att samhället lyssnar till ungas röster, dels att barn och unga upptäcker 
det meningsfulla i att vara aktiva samhällsmedborgare (Barnkonventionen).

När elever kommunicerar med människor utanför skolan märker de vad som  
fungerar och vad som inte fungerar. Det förstärker deras kommunikativa 
förmågor och underlättar för elever att kunna göra aktiva livsval som påverkar 
deras egen och andras vardag. Ett sådant lärande menar vi kan beskrivas som 
en utmaning och njutning och absolut inte som ett nödvändigt ont. Vägen från 
dagens skola till ett lärande som njutning kan tyckas lång, men vi menar att skol-
projektet InnoCarnival visar på många goda exempel att inspireras och lära av. 
Tiden är inne för en förändring. Vi efterfrågar en medveten systematisk och 
forskningsförankrad förändring för ett hållbart lärande och en hållbar utveck-
ling, både nationellt och internationellt.

ROBERTO CITTERIO
Avdelningschef
Utvecklingsavdelningen
Malmö stad

ANDERS MALMQUIST
Grundskoledirektör
Grundskoleförvaltningen
Malmö stad

LARS REHNBERG
Gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Malmö stad

CECILIA CHRISTERSSON
Vicerektor 
Globalt engagemang och Utmaningsbaserat Lärande
Malmö universitet

PETER LINDBERG
Förskoledirektör
Förskoleförvaltningen
Malmö stad

1Dahlbeck, P. & Widén, P. (2019). En skola som utmanar. Studentlitteratur 
2OECD - The case for 21st century learning
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InnoCarnival ger dina barn och elever möjlighet att träna olika förmågor som rustar dem 
för livet efter skolan - för högre studier och arbete. Det handlar om förmågor att 
kommunicera och samarbeta, att tänka kritiskt och lösa problem.  
Vi vill också stimulera deras kreativa förmåga – kreativa barn blir innovativa vuxna! 

Vad har ni för nya idéer att lyfta fram och dela med er av?

Som deltagare får ni:

• Lära om hållbar utveckling i inspirerande lärmiljöer utanför klassrummet.

• Träning i att arbeta värdeskapande med aktörer utanför skolan, en målsättning 
som också finns tydligt formulerad i läroplanerna.

• Möjlighet att arbeta med riktiga “case”.

• Verktyg som stöd för praktiskt innovationsarbete. Allt material finns samlat i en inno-
vationsguide på Malmö Delar och ger pedagoger stöd under hela projektet.  

• Utställarplats på innovationskarnevalen i april 2022, en mötesplats för barn och 
unga från hela Malmö. Där presenterar eleverna sina idéer om framtiden för 
företag, föreningar, forskare, politiker och allmänheten. Evenemanget är öppet och 
gratis för alla.

• Möjlighet att delta och vinna fina priser i innovationstävlingen.

• Ta del av aktuell forskning om utmaningsbaserat lärande genom vårt nära  
samarbete med Malmö universitet.

• Det är kostnadsfritt att delta.

31/8
sista datum för anmälan

begränsat antal platser
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Vi hoppas att alla klasser som ställer ut sina innovationer på karnevalen också vill delta i 
vår innovationstävling. Flera vinnare kommer att koras i olika tävlingskategorier. Idé- 
beskrivningarna tas emot för bedömning under februari 2022. Läs mer om tävlingen 
och bedömningskriterierna på www.innocarnivalskane.se i november. Här kan ni också 
inspireras av tidigare vinnare.

De bidrag som blir nominerade presenteras på scenen under karnevalen. 

I april 2022 avslutas InnoCarnival med en festlig karneval i Malmö. Vi gör plats för 
alla barn och elever att presentera sina drömmar och hållbara innovationer i ett 
festligt sammanhang.

Innovationskarnevalen kommer även denna gång bli en spektakulär mötesplats. 
Dagarna fylls med utställningar, spännande kulturupplevelser, skaparverkstäder och 
mycket annat roligt för besökare i alla åldrar.

På karnevalen inreder vi en Education Lounge där skolutvecklingsintresserade lärare, 
studie- & yrkesvägledare, skolledare och utbildningsaktörer träffas under trivsamma 
och kreativa former. Vi hoppas på många intressanta samtal kring nya pedagogiska 
metoder och arbetssätt, digitala verktyg och stimulerande undervisningsmiljöer.

Evenemanget är öppet och gratis för alla besökare.
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Catalina Lindgren & Marie Müller
Lärare, Bulltoftaskolan

”GENOM INNOCARNIVAL FINNS EN KOPPLING 
TILL VERKLIGHETEN, DET ÄR VIKTIGT.
ATT ELEVERNA SER ATT DET DE LÄR SIG  
NU LEDER TILL NÅGOT POSITIVT UTE I  
SAMHÄLLET. DET ÄR INTE BARA FÖR MIG 
SOM INDIVID OCH MINA BETYG.
UTAN DET HÄR HAR ETT VÄRDE FÖR FLER.”
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- Minifood & Kocken på Åkern
Varför heter det GRÖNsak? Måste alla vara gröna då? Om jag är en rödbeta, får jag bo i 
grönsakslandet då? Vem är det som bestämmer reglerna i det landet? Vad pratar de för språk 
där? Var ligger det landet någonstans? Hur ser gränserna ut i landet, och hur ser gränserna ut i 
världen idag?

Genom kunskap om vad ett frö är och hur frukt och grönsaker bildas och växer skapar vi både 
förståelse för hållbarhet samt en nyfikenhet på nya råvaror hos barnen. Grönsakslandet kan 
ses som en grogrund för att inkludera hållbar utveckling med förskolans läroplan, entrepre-
nöriellt lärande och barnens hälsa. Precis som Grönsakslandet fungerar som en grogrund har 
förskolan stora möjligheter att forma morgondagens vuxna genom att vi här lägger grunden till 
barnens fortsatta lärande. 

Vi kommer att synliggöra och tydliggöra begreppet jord till bord och sedan koppla ihop det 
med jord återigen. Såväl pedagoger som barn kommer att ges en innebörd av vad biologisk 
mångfald innebär. Utifrån vad som finns i jorden, eller kommer upp därifrån, används grön-
sakerna som pedagogiska verktyg och vi hjälper barnen att skapa relationer till dessa, genom 
att de får lov att utforska, experimentera, leka och smaka på dem. Vi vill här väcka förundran och 
väcka barnens fantasi. Frågorna i det inledande stycket kan verka som igångsättare för barnens 
utforskande och bli en del av det utmaningsbaserade lärande som vi utgår ifrån. Barnen kommer 
att ges utrymme att tänka kritiskt, vara kreativa, samarbeta och kommunicera i den lärprocess 
som grönsakerna initierar.

Varje barngrupp tar sig an grönsakslandet och utforskar det med hjälp av alla sina sinnen. Grön-
sakerna kan användas som ett analogt material som utforskas med digitala tillägg och skapar ett 
meningsfullt digitalt innehåll. Med hjälp av grönsaker kan även matematiska begrepp förklaras, de 
kan experimenteras med, få flytta in i alteljén, bli en del av det språkutvecklande arbetet och kan 
även få vara grunden till en sång, dans eller teater.

Lärprocessen sker på förskolan samt hos en av Malmös stadsodlare, Kocken på Åkern, ute i Vintrie.

Läs mer om lärprocessen och kopplingar till styrdokument och läroplan på: 
innocarnivalskane.se/larprocesser
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- Marint Kunskapscenter
Genom vårt pedagogiska arbete vill vi väcka elevernas intresse och engagemang för den  
fantastiska miljö som döljer sig under havsytan och ge chansen att uppleva hur roligt det  
är att lära utomhus. En ökad havsmedvetenhet i samhället är avgörande för planeten och  
havets överlevnad. 

Vi lever på en blå planet, där mer än 70% av ytan är täckt av hav. Havet ger oss livsnödvänd-
igheter som syre, vatten och mat. Havet är grundläggande för livet på vår planet, men klimat-
förändringar, överfiske, skadliga utsläpp och plastförorening är några av de problem som 
vi människor utsätter det för. Om havet ska kunna fortsätta ge oss de ekosystemtjänster vi är 
beroende av måste vi ta bättre hand om det - vi behöver bli havsmedvetna. Havsmedvetenhet 
handlar om att bli medveten om hur beroende vi är av havet, hur vi påverkar havet och hur 
havet påverkar oss - ni kan vara med och göra skillnad!  

Vår lärprocess innehåller tre träffar varav två på naturum Öresund och en i klassrummet för 
feedback och uppföljning. Eleverna får utforska och uppleva havet, bli havsmedvetna och sätta 
igång tankeprocesser kring hur vi kan sprida havsmedvetenhet till fler. Uppdraget – att utforma 
innovationer för att sprida havsmedvetenhet – jobbar ni även med i skolan, med stöd av peda-
goger från naturum Öresund. 

Kanske vill ni sprida havsmedvetenhet genom konstprojekt, koncept i sociala medier, tema-
dagar, snorklingsturer eller något helt annat. Bara fantasin sätter gränser! 

Läs mer om lärprocessen och kopplingar till styrdokument och läroplan på: 
innocarnivalskane.se/larprocesser
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– Drömmarnas Hus
I den här lärprocessen bjuds elever in till en scenkonstupplevelse som lockar till kreativitet och 
innovativt problemlösande, för hållbart lärande och utveckling.

Drömmarnas Hus arbetar med kultur och scenkonst som pedagogiska verktyg för att skapa en 
lärandemiljö som utmanar eleverna och ger möjlighet att omvandla teorier till handling och en 
fördjupad ämneskunskap. 

Den scenkonstnärliga upplevelsen utspelar sig i en autentisk miljö som ger förutsättningar för 
erfarenhetsbaserat lärande med praktisk kreativ problemlösning. Scenkonstupplevelsen är i sin 
form ämnesövergripande och eleverna kommer få analysera och samtala utifrån flera perspektiv. 
Insikten och erfarenheten av att tillsammans kunna ta sig an komplexa problem ger tillit till den 
egna kunskapen och självförtroende att utveckla innovationer.

Upplägget för lärprocessen sker i tre steg:

1. Läraruppstart

Under en halvdag (obligatorisk) ger Drömmarnas Hus information om lärprocessen och bjuder 
på smakprov och inspiration. Vår ambition är att pedagoger ska vara väl förberedda inför scen-
konstupplevelsen.

2. Elevintroduktion

Eleverna kommer att få ta del av en film som uppstart inför det scenkonstnärliga arbetet. 

3. Gemensam scenkonstupplevelse samt workshop

Scenkonstupplevelsen och fiktionen sker i utomhusmiljö i närheten av skolan. Eleverna kommer  
interagera med olika fiktiva karaktärer och tillsammans för de den spännande historien vidare. 

Därefter följer en undersökande och kreativ workshop. Här fördjupar eleverna sin kunskap om de 
globala målen och debatterar olika inriktningar. Vid dagens slut har klassen tagit fram ett grund-
material och valt vilken utmaning de vill arbeta vidare med. Eleverna har nu påbörjat sitt under-
sökningsarbete och sin kreativa innovationsprocess. Vi lämnar klassen väl förberedda för att kunna 
göra vidare efterforskning och fördjupning kring de globala målen.

Läs mer om lärprocessen och kopplingar till styrdokument och läroplan på: 
innocarnivalskane.se/larprocesser
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- Fiction Factory
I den här lärprocessen används olika kreativa tekniker för att träna eleverna att arbeta utma-
ningsbaserat och designa egna innovationer - de blir förändringshjältar.  Teknikerna och meto-
derna baseras på böckerna “Idésmart” och “Metodbok för förändringshjältar”.

Under en workshop med eleverna vill Fiction Factory få eleverna att inse att de sitter på super-
kraften att förändra samhället - såväl lokalt, nationellt och globalt. Att stärka deras engagemang 
och nyfikenhet kring hållbarhetsfrågor genom att inspirera dem och väcka deras innovationskraft 
samt deras tro på sig själva. Elever och lärare inspireras kring entreprenöriellt lärande och hur 
deras idéer kan visualiseras genom prototyper, speldesign, film, VR, podcast och wireframes.

Fokus blir på att göra och inte bara höra då eleverna genom lärprocessen designar egna innova-
tioner. De får även verktyg som tränar dem att diskutera och validera sina ideér och efter avslutad 
workshop tips på digitala verktyg.

Workshopen leds av  författaren och entreprenören Ingrid Remwall, Fiction Factory och Balqis 
Khattab, en ung social innovatör. Hon har bland annat startat Möllans Basement och är nu projekt-
ledare för Tjejdriven i Malmö.

Läs mer om lärprocessen och kopplingar till styrdokument och läroplan på: 
innocarnivalskane.se/larprocesser
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- Kodcentrum & Chalmers tekniska högskola

Hur kan en robot eller AI-tjänst hjälpa elever som studerar hemifrån? Kan vi använda robotar 
som sällskap till de äldre som inte får träffa anhöriga när äldreboenden har besöksförbud? 
Kan robotar hjälpa oss att handla när vi inte kan gå till affären? Temat för lärprocessen är robotar 
och AI (artificiell intelligens) som kan hjälpa oss människor med utmaningar under en pandemi.

Eleverna arbetar i team för att identifiera utmaningar och hitta på egna idéer till digitala lösningar 
som de sedan programmerar med blockprogrammering i Scratch. Kodutmaningen kräver inga 
förkunskaper inom programmering eller Scratch. Som stöd finns Kodcentrums lektionsmaterial Min 
robot med övningar för att komma på idéer, designa och programmera prototyper till robotar och 
AI-tjänster. Lektionsmaterialet bygger på ett lekfullt och lustfyllt lärande där eleverna uppmuntras 
att samarbeta och kommunicera med varandra, att testa sig fram och att våga ”misslyckas”, dvs 
felsöka och hitta nya lösningar när de stöter på problem. 

Fortbildning för lärare
Kodcentrum anordnar under hösten en praktisk introduktion till hur du använder lektionsmaterialets
idéövningar, diskussionsfrågor och Scratch-uppgifter. Kan genomföras på plats i skolan eller
digitalt via Teams. Ett tillfälle, ca 2,5-3 timmar, alternativt uppdelat på flera kortare sessioner vid
digital fortbildning, med Kodcentrums pedagog. 

Workshop för elever
Under en workshop, ca 3 timmar, i klassrummet visar Kodcentrums pedagog hur kodarverktyget 
Scratch fungerar och hur dina elever kan gå från idé till prototyp med hjälp av blockprogram-
mering. Efteråt kan eleverna programmera med stöd dig som lärare och våra volontärer.

Coacher som stöd i designprocessen
Som en del av Kodutmaningen erbjuds skolklasser digitala möten med studenter från Chalmers  
tekniska högskola och Kodcentrums yrkesverksamma volontärer från IT-branschen. De stöttar 
eleverna i att ta fram egna lösningar från idé till prototyp samtidigt som de genom att presentera 
sig själva ger en inblick i möjliga framtidsjobb och utbildningsvägar. Coachens roll är att lyssna på 
elevernas idéer och ge dem inspiration och idéer på hur de kan tänka vidare.

Läs mer om lärprocessen och kopplingar till styrdokument och läroplan på: 
innocarnivalskane.se/larprocesser
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– Framtidsfrön
I den här lärprocessen arbetar eleverna utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt.  
Vi på Framtidsfrön använder en välavvägd mix av kreativa övningar och självreflektion. 

Vår lärprocess bygger på att locka fram kreativitet och mod som i sin tur leder till innovationskraft 
och vi gör det genom att både använda oss av och belysa entreprenörskapens ledord; initiativ, 
mod, kreativitet, öppna frågor, samarbete och reflektion. Övningarna och exempel är formulerade 
utifrån att säkra jämställdhet och mångfald. Då framtiden avhandlas är det grundläggande att 
utgå från hur vi tillsammans skapar en hållbar framtid.

Vid två tillfällen (ca 60 min) kommer vi, med avstamp i forskning om framtidens samhälle och  
arbetsliv, stimulera eleverna både med tanke och handling. Frågor som kommer att lyftas är t ex:
• Vad kommer efterfrågas i framtiden?
• Vilka är mina förmågor idag?
• Hur kan man förbereda sig och träna framtidens förmågor?
• Hur kan jag hitta en plan framåt mot vidare studier och jobb som lockar just mig?

Vi kommer att ge såväl fakta som metoder som ger både stöttning och målfokus. Eleverna får också 
diverse kreativa hands-on övningar för att träna på just dessa förmågor.

Efter vår lärprocess kommer eleverna ha blivit stärkta i sina egna starka sidor, fått insikt och motiva-
tion för att skapa sin egen framtid samt ett hållbart samhälle. De kommer även ha fått metoder och 
övningar som främjar innovation och problemlösning i det fortsatta innovationsarbetet.

Läs mer om lärprocessen och kopplingar till styrdokument och läroplan på: 
innocarnivalskane.se/larprocesser
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Christina Stjernqvist
Lärare, Fågelbacksskolan

”DE HAR OCKSÅ LÄRT SIG ATT TÄNKA OCH 
ARBETA UTANFÖR LÄROBOKEN OCH KOMMA 
MED EGNA IDÉER OCH MOTIVERA SIG SJÄLVA.”
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Barn konven tionen är ett rätts ligt bindande inter nationellt avtal som slår fast att 
barn är indi vider med egna rättig heter, inte för äldrars eller andra vuxnas ägo-
delar. Den inne håller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men 
det finns fyra grund läggande prin ciper som alltid ska be aktas när det handlar 
om frågor som rör barn. För mer information, se unicef.se/barnkonventionen

BARNKONVENTIONENS GRUNDPRINCIPER

Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Artikel 3 Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Artikel 6 Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Artikel 12 Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Genom hela utbildningen, från förskola till universitet, framhålls entreprenörskap  
som en nyckelkompetens. Samtidigt betonas hållbar utveckling som ett övergri-
pande perspektiv i all utbildning. InnoCarnival är ett skolutvecklingsprojekt som 
förenar de här perspektiven och förmågorna. För Malmö stad och projektets 
samarbetspartners är detta en del i arbetet med att uppfylla barnkonventionen.

GLOBALA MÅLEN

2015 antog FN:s generalförsamling en gemensam färdplan i form av Agenda 
2030. Agendan synliggör de utmaningar som mänskligheten står inför och  
formulerar en vision i form av 17 mål och 169 delmål. Ambitionen med planen 
är att visa vägen och konkretisera hur gemensamma problem kan lösas. 
För mer information, se globalamalen.se
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Det första steget i processen är att ringa in 
ett område där eleverna vill åstadkomma en 
förändring. Förändringen kan innebära en 
förbättring i närmiljön såväl som globalt. 

I det här steget är det dags för eleverna att 
undersöka de som berörs av utmaningen. 
Skaffa mycket material om målgruppen – 
vad de tycker och upplever – så att klassen 
i nästa steg kan välja vilken eller vilka idéer 
som kan lösa utmaningen på bästa sätt.

I det här steget har eleverna mycket  
kunskap om målgruppen. De har nu  
en bra bild av hur målgruppen upplever 
utmaningen som klassen vill arbeta med. 
Eleverna behöver nu gå tillbaka till sin  
utmaningsfråga som de ringade in 
i steget ”Ringa in” och undersöka om  
den behöver förtydligas efter att de har 
undersökt sin målgrupp.

I det här steget i innovationsprocessen har 
klassen nu en bra bild av den utmaning och 
målgrupp som de vill arbeta med.  
Nu gäller det att ta fram många idéer och  
lösningsförslag till utmaningen och tänka brett.
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Med vår innovationsguide får eleverna hjälp att steg för steg utveckla spännande 
innovationer. Guiden och mer material finns på malmodelar.se under arbets-
området: Innovation med de globala målen.

I det här arbetsområdet ska eleverna utveckla sin kunskap om de globala målen och 
utveckla lösningar på regionala eller globala utmaningar.

Arbetsområdet syftar till att träna elevernas kreativitet genom att delta i kreativa  
processer och prova på att driva egna innovationsprojekt. De tränar också sin  
förmåga att kommunicera, att arbeta kollaborativt, tänka kritiskt och att arbeta kreativt.

Arbetsområdet består av 6 lektioner med reflektionsfrågor som hjälper eleverna vidare  
i innovationsprocessen. Lektionerna beskriver steg för steg hur elever kan utveckla  
innovationer med koppling till de globala målen och Agenda 2030.

I det här steget beskrivs hur idéerna 
kan testas, utvärderas och utvecklas 
vidare genom att snabbt ta fram enkla 
prototyper. En prototyp kan vara allt 
som tar sig fysisk form, till exempel en 
vägg av post-it-lappar, rollspel,  
legomodell, bildserie eller film.

Nu har klassen förhoppningsvis ett lösnings-
förslag som de bedömer kommer skapa en 
klar förbättring för målgruppen.  
I det här steget får eleverna tips om hur de 
kan ta sin lösning från idé till något som 
kommer användas och förhoppningsvis 
hjälpa till att skapa en bättre värld. De får 
ockspmetoder och övningar för att presen-
tera sin idé.
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1
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3

4

5

6

7

Repetitiv process

Kopplat till 
ämneskunskaper / 

förmågor

Interaktion utan-
för klass/skola

Värde skapas 
utanför grupp / 

lärare

Barn / elev / student 
äger processen

Team-arbete 
över tid

Misslyckande 
uppmuntras

Aktivitetsbaserad 
feedback / 
uppföljning

Pedagoger som vill arbeta entreprenöriellt kan använda diagrammets åtta dimensioner som en checklista i  
utbildningsdesign. Upplägget är en del av InnoCarnivals koncept och ger elever möjlighet att träna viktiga 

aspekter av entreprenöriella lärprocesser.

Lackéus, M. & Sävetun, C. (2020) Entreprenöriell utbildning som värdeskapande lärande – en tredje väg?  
Chalmers Tekniska Högskola 

www.skolverket.se/publikationer?id=7340




