
Vad
Eleverna tränar sin kreativaförmåga genom en kreativitetsövning där det är högt i tak.

Varför
Syftet med övningen i detta sammanhang är att skapa en tillåtande och kreativ stämm-
ning.  

Koppling till entreprenörskap 
Kreativitet och idégenering. 

Beskrivning
Ett ord slumpas fram, därefter skrivs det upp ord som associeras med det framslumpade 
ordet. När man känner sig nöjd med mängden ord man fått fram ersätter man det fram-
slumpade ordet med ett ord som är relevant för att skapa idéer kring den företeelsen 
man vill få fram idéer omkring.

Exempel:
Dela in deltagarna i grupper om 3-4 personer, ge därefter deltagarna ett scenario där de 
arbetar med att ta fram ny design samt nya appar och funktioner för mobiltelefoner. Där-
efter skriver du upp ett slumpat ord på tavlan exempelvis ”gräs” och ber deltagarna att 
säga allt de kommer och tänka på när de hör eller ser ordet ”gräs”. Du skriver upp allt de 
säger på tavlan där du skrivit ”gräs”. Du kommer antagligen få skriva upp ord som grönt, 
fotboll, lukt, ko, allergi osv. När du känner att de associerat färdig (cirka 20-30 ord) så 
suddar du ut ordet ”gräs” och ersätter det med ”mobiltelefon”. Förklara för deltagarna att 
deras uppgift nu är att kombinera ”mobiltelefon” med de ord som de associerade med 
”gräs” för att komma på ny design och nya funktioner till mobiltelefoner. Påminn deltagar-
na om SKATT och uppmuntra galna idéer (dessa går att utveckla senare), påminn dem 
också om att inte gå in i domarfasen. Alla idéer ska skrivas ner. Ge dem max 12 minuter 
och utmana dem gärna med att de ska ha minst 15 idéer.

Material
Penna och papper för att kunna skriva ner idéerna.

Återkoppling (Förslag på frågor)
Be dem välja ut den galnaste idén de har skrivit ner för att när alla grupper sagt sina gal-
naste idéer fråga hur det kan vända och vrida på idén för att göra den till en fungerade 
idé. Fråga vilka andra saker som kommit till genom att kombinera kända företeelser med 
varanda. Exempel på detta kan vara kamera i mobilen eller världens första BBQ som upp-
stod när någon kombinerade eld med kött. 
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