


Hvordan er det at være en diabetespatient?

http://drive.google.com/file/d/1sit64MOEYB9X5120ea1CrKqyQzqSR8BO/view


Find problemet

Udfyld empati kortet i 

gruppen og snak 

sammen om hvilke 

problemer jeres 

bruger har



Undersøgelsesfase 

Men hvad er diabetes?

I skal nu undersøge hvad diabetes er 

og hvordan det påvirker os. Det skal I 

gøre ved at lave disse 3 opgaver. 

Blodsukker - en joker i dit liv

Hvad er sukker?

Demografi og folkesundhed

https://docs.google.com/document/d/1ArfxzmHr7Hhuc-T2JiFiujPBaAjH7s9qPDEqroHEPfQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1WyC2gS1jC4pqGytlzIgvflTXRjzD-jA6LoX3THmD3zk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CukLcpO-f9brCGXCrQhYCIz7aQRDWJvKpB571qv04zU/edit?usp=sharing


Idé

Aha! Nu kender i Sofie rigtig godt og ved 
hvad diabetes er. 

I ved også hvilke udfordringer hun står 
overfor i en hverdag med diabetes. 

Nu er det tid til, I skal blive nysgerrige på, 
hvordan I kan hjælpe Sofie. I skal komme 
med jeres idé til, hvordan Sofies hverdag 
bliver 

Og til det skal vi have en god ide. Gode 
ideer får men ved at få mange ideer, også 
dårlige og så vælge de bedste ud til sidst.

Er I klar på det?

Lad os komme i gang!    



Få den gode idé (og skøre)

http://www.youtube.com/watch?v=t_Bb4PfLvJE


Sortere idéerne 

Urealistisk

Realistisk

Hjælper 
mange

Hjælper få



Feedback 

http://www.youtube.com/watch?v=Y-AYC3_DbpY


Udvælgelse 

Læg jeres ideer på bordet. 

Vurder om nogen af dem hænger sammen og kan laves 
til en ide.

I får nu 3 stemmer hver.

Alle skal gå væk fra bordet, så I ikke kan se det. 

Nu går I enkeltvis hen til bordet og lægger jeres 3 
stemmer. 

Vælg den idé der har fået flest stemmer. 



Konstruere 

Tillykke! I sidder nu med verdens bedste ide. 

Men det er ikke helt nok, den skal nemlig også 
skabes og det skal I i gang med nu. 

Snak i gruppen om hvilke opgaver der skal laves 
for at jeres ide kan skabes. 

Bliv enig om hvem der laver hvad. 

Og gå så i gang!



Afslutning

Explainer

Wauw, det er nogle fede løsninger I sidder med. Men 
resten af verden skal jo også kende dem. I skal derfor 
nu lave en explainer omkring jeres produkt. 

En explainer er en kort video der forklarer noget. 
Videoen må max være 3 minutter. 

Se disse explainere for at se hvordan man kan lave en 

- kortlink.dk/2g2dz
- kortlink.dk/2g2e2
- kortlink.dk/2g2e3

I kan fx bruge slides, powtoon eller WeVideo til at lave 
jeres explainer.  

http://kortlink.dk/2g2dz
http://kortlink.dk/2g2e2
http://kortlink.dk/2g2e3

