
Idé-utvikling ved hjelp av virkemiddelkort:

Kortene brukes for å få elevene til å videreutvikle idéene sine.
Hvis elevene jobber i gruppe tar de utgangspunkt i sin felles idé,
trekker et kort og tegner sitt individuelle forslag til løsning på
utfordringen på kortet. Elevene trenger bare 10-15 minutter på 
denne øvelsen. Poenget er å utfordre elevene til å se på
hvordan endring av virkemidlene form, antall, plassering og størrelse
endrer utseendet og ikke minst funksjonen på det de har designet.
Det er viktig å huske at kortene er ment som hjelp for elevene å 
utvikle idéene sine, her finnes ingen fasitsvar.

Når elevene har tegnet sitt forslag til løsning, presenterer de skissen
sin for de andre på gruppa og reflektere rundt hvordan dette endrer
funksjon på det de designer. De kan se på noen av forslagene/idéene
kan slås sammen for å gjøre idéen enda bedre.

Metoden kan også benyttes hvis elevene jobber individuelt.
Da kan de trekke 1 kort, jobbe frem endring av idé ved hjelp av dette.
Deretter trekker de nytt kort som de bruker for å gjøre ytterligere
endringer på idéen sin.

Det finnes sikkert andre artige måter å bruke dem på også. Vær kreativ.



Eksempel på bruk av virkemiddelkort:

Utgangsidéen til 
elevene på gruppa:

(Elev nr.1)

(Elev nr.2)

(Elev nr.3)

Endre designet ved å:

Antall: Øk antall av noe.

Størrelse: Gjør noe mindre

Form: Behold form.

Plassering: Endre plassering
                   på noe.

Nå har du en idé. BRA!

Hva skjer med funksjonen?
Endres den? Bedre?
Dårligere? 





Endre designet ved å:

Antall: Behold

Størrelse: Gjør noe mindre

Form: Endre formen

Plassering: Flytt minst en
                   ting

Nå har du en idé. BRA!

Hva skjer med funksjonen?
Endres den? Bedre?
Dårligere? 

Endre designet ved å:

Antall: Øk med 2

Størrelse: Behold

Form: Endre formen

Plassering: Snu om på
                   noe

Nå har du en idé. BRA!

Hva skjer med funksjonen?
Endres den? Bedre?
Dårligere? 

Endre designet ved å:

Antall: Reduser antall av noe

Størrelse: Gjør noe større

Form: Behold formen.

Plassering: Snu om på
                   noe.

Nå har du en idé. BRA!

Hva skjer med funksjonen?
Endres den? Bedre?
Dårligere? 

Endre designet ved å:

Antall: Behold 

Størrelse: Gjør noe større

Form: Gi noe en helt annen 
           form.

Plassering: Flytt plassering
                   på alt.

Nå har du en idé. BRA!

Hva skjer med funksjonen?
Endres den? Bedre?
Dårligere? 

Endre designet ved å:

Antall: Øk antall med 4

Størrelse: Gjør noe mindre

Form: Gi noe en helt annen
           form.

Plassering: Behold.

Nå har du en idé. BRA!

Hva skjer med funksjonen?
Endres den? Bedre?
Dårligere? 

Endre designet ved å:

Antall: Øk med 1.

Størrelse: Gjør noe større og
                 noe annet mindre.

Form: Behold from.

Plassering: Endre plassering.

Nå har du en idé. BRA!

Hva skjer med funksjonen?
Endres den? Bedre?
Dårligere? 

Endre designet ved å:

Antall: Ha kun en av alt

Størrelse: Behold

Form: Gi noe en helt annen
          form.

Plassering: Bytt plassering
                   på alt.

Nå har du en idé. BRA!

Hva skjer med funksjonen?
Endres den? Bedre?
Dårligere? 

Endre designet ved å:

Antall: Øk antall av noe.

Størrelse: Gjør noe mindre

Form: Behold form.

Plassering: Endre plassering
                   på noe.

Nå har du en idé. BRA!

Hva skjer med funksjonen?
Endres den? Bedre?
Dårligere? 
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