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As Easy As 536
Kreativitetstekniken As Easy As 536 är en s k ”brainwriting-teknik”. Det betyder att den strävar efter att
minska de negativa effekter som vanlig brainstorming ibland har (t ex att idéer försvinner för att man inte
kan prata i mun på varandra, oro för utvärdering). Teknikenb
 ygger på kombinationer av olika människors
kunskaper och på att alla involveras i varandras idégenerering – vilket ofta visat sig vara svårt.
Övningens syfte: Brainstorma genom att förbättra varandras idéer. Här undviker ni problem med att elever
fastnar för sina egna idéer och försöker förgylla dem.
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Gör en tydlig definition av ett problem ni ska arbeta med.
Låt varje grupp innehålla fem personer (det går med fyra också, men inte fler än sex).
Alla deltagare ska förstå och känna till det problem man ska arbeta med.
Varje deltagare får i uppgift att under cirka sex minuter skriva ned tre nya och nyttiga idéer för
hur man kan lösa problemet.
Efter sex minuter skickar person 1 sina tre idéer till person 2, person 2 skickar till person 3 osv
inom gruppen.
Varje person har nu fått tre nya idéer och får i uppgift att förbättra dessa idéer på något sätt.
Om en förbättring inte kan göras får personen istället skriva upp en ny idé.
Fortsätt cirkulera lösningarna inom gruppen tills idéerna når sina ursprungliga ägare.
Varje deltagare läser upp sin idé och hur den har förbättrats.

Tips:
• Lärare och elever kan tillsammans använda metoden för följande typer av uppgifter:
– Hur ska vi lägga upp undervisning och kunskapskontroll i religionskunskap,
så att ämnet blir (ännu) mera engagerande?
– Hur kan eleverna ta ett större ansvar för att hjälpa varandra med skolarbetet?
– Hur förbättrar vi det kreativa klimatet på skolan?
– Som inledning till större grupparbetsuppgifter:
• Vad vill vi beskriva?
• Hur ska vi göra för att få reda på det vi ska presentera?
• Hur ska vi presentera uppgiften?
– I övningar för att göra uppfinningar, finna nya arbetssätt eller hitta nya affärsidéer.
• Den här övningen kan du göra med ditt lärarlag också.
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