
Oppfinnerverksted – skapende undervisning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her får elevene trening i å jobbe kreativt og skapende. Gjennom en kreativ 
prosess får elevene prøve seg som oppfinnere og bygge en prototype av sin 
oppfinnelse. Hvordan skal et par briller kunne hjelpe en rotete spion? Og hvordan 
ser toget til en rotete lillebror ut? Elevene bruker fantasien når de lager 
prototyper av oppfinnelser som skal dekke et bestemt brukerbehov. 

Involverte fag: • naturfag • kunst og håndverk 

 

Målgruppe:  
 

5.-7.trinn 

Antall elever: max 30 
 

Varighet: 90 minutter 
 

Utstyr: • Lyskilde (projektor, mobil) 
• Papp, kartong eller lignende. Viktig med litt tykkelse så figurene 

kan stå oppreist 
• Sakser eller tapetkniver 
• Teip 
• Linjaler eller målebånd 
• Melkekartonger eller lignende 
• Trepinner 
• Farget folie 
• Lim 
• Ispinner 
• Sugerør 
• Binders eller tegnestifter 
• Ståltråd eller piperensere 
• Hyssing 
• Passer, runde bokser eller lignende for å tegne sirkler 
• Idegenereringskort  

 



 

 

 

Kjøreplan: 
 
Boble: 

 
Tid: 

 
Gjennomføring: 

 
Hensikt: 

 
Tips & tricks: 
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5 min 

 
Starter: 
 
Assosiasjonslek  
Bestem et ord som er startordet 
man skal assosiere til. For 
eksempel høst. Si hva du 
assosierer med ordet, f.eks 
farge, assosiasjon til farge igjen 
kan være ordet blanding. 
Leken går som følger: 

1. Si et ord startord høyt. 
2. Be elevene tenke sitt 

assosiasjonsord inni 
seg. Den første som 
kommer på et ord sier 
høyt «EN», den neste 
sier «TO». 

3. De to elevene sier 
dernest ordet de har 
assosiert høyt i kor. For 
eksempel farge + bær. 

4. Neste assosiasjonsord 
blir da «fargebær» 

 
Erfare hvordan hjernene våre 
assosierer ulikt med 
utgangspunkt i samme ord. 
Reflektere kort over dette i 
etterkant for å påpeke at dette er 
en styrke når man skal 
samarbeide om å få idéer og om 
å lage en oppfinnelse. Sammen 
er vi god! 
 

 
 
 
 
 
 
 



5. Elevene tenker sitt 
assosiasjons ord inni 
seg og sier henholdsvis 
«EN» og «TO» så snart 
de kommer på et ord. 

Fortsett leken til to stykker 
tenker på samme ord. 
Om dette drar ut i tid stoppes 
leken og vi er skjønt enige om 
at hjernene våre assosierer 
ulikt, det er kult! 
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5 

min 

 
Oppdrag: 
Finne opp en oppfinnelse og 
bygge en prototype. 
 
Hensikt og gjennomføring: 
Introdusere oppdraget til 
elevene. 
Spør dem om de vet hva en 
prototype er? Hvis ikke 
forklarer du det kort. 
En prototype er en første 
modell av en oppfinnelse. Man 
bygger en prototyp for å utvikle 
ideen ytterligere og for å bruke 
den til å forklare ideen sin til 
andre. 
Når de har laget sin prototype 
skal de bruke den til å forklare 
idéen sin til klassen. 
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10 
min 

Å finne muligheter: 
 
Samtale omkring det faktum at 
ulike brukerbehov endrer 
produktets form og funksjon. 
Elevene skal bli bevisste på 
hvordan man endrer et produkt 
til å tilpasse bruker og 
brukerbehov. 
 

 
Bruke krakk og stol som 
eksempel for å vise hvordan 
samme oppfinnelse kan dekke 
ulike behov ved å endre 
designet. 
Begreper som introduseres: 
teknologi, funksjon, bruker, 
brukerbehov. 
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15 
min 

Å komme på en idé: 
 
Elevene trekker 3 kort av hver 
kategori og idemyldrer rundt: 
1. Hvilke behov gjenstanden 
dekker i utgangspunktet 
2. Hvordan er brukeren? Hva 
kjennetegner for eksempel en 
klov, hvilke oppgaver har han i 
hverdagen etc. 
3. Hva vil brukerbehovet ha å si 
for brukeren? 

 
Idégenereringsmetoden tvungen 
assosiasjonskobling er en av de 
mest effektfulle metodene for å 
få ideer fort. 
Elevene kan slå sammen flere 
av kortene hvis de ønsker. For 
eksempel at de skal finne opp en 
seng til en lat zombie-gamer. 
Hvis de står fast kan de bytte ut 
2-3 kort som de synes er 
vanskelig.  
 

 
Husk å finne frem 
idegenereringskort-
kort. 
 
 
 
 

 
 
5 

5 min  
Kravspesifikasjon for 
bygging av prototyp 
Kort forklaring av utstyr elevene 
har tilgjengelig og gi beskjed 

 
Sette elevene i gang med 
arbeidet, styre tiden og luke ut 
eventuelle uklarheter. 

 



om hvor mye tid de har til 
rådighet 
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25min Bygging: 
La gruppene jobbe i fred, men 
lytt oppmerksomt til prosessen 
til gruppene, still spørsmål til 
oppfinnelsen hvis du ser at de 
står fast, forvent storhet, vis 
engasjement. Kom med forslag 
til løsninger hvis elevene sitter 
fast. 
 

 
 
Å bygge en prototyp av en idé 
gjør at elevene naturlig støter på 
en del spørsmål til idéen som de 
må løse. Dermed utvikler idéen 
seg ytterligere. 
 

 
 
La 
kravspesifikasjonen 
stå på tavla under 
byggeprossessen. 
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5 Kravspesifikasjon til 
Presentasjon av idé 
 
Gå gjennom  hva de skal 
presentere. 
Be elevene rydde unna alt 
annet enn prototypen sin og 
kortene som er utgangspunkt 
for idéen. 

 
 
 
Gi klarhet i hva elevene skal 
gjøre og forvente storhet. 
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20 Gallery Walk 
 
Gruppene stiller ut sin 
idé/prototyp på bordet der de 
har jobbet. Det er viktig at de 
har ryddet slik at bare 
idégenereringskortene som var 
utgangspunkt for idéen og 
prototypen står fremme. 
Elevgruppen går rundt til hver 
gruppe slik at gruppene får 
presentert idéen sin. 
 

 
Bruke begreper for å beskrive 
funksjon, bruk og brukerbehov. 
 

Elevenene har ulikt 
forhold til det å 
presentere en idé i 
plenum. Se ann 
gruppene, noen er 
ivrige etter å 
presentere, andre 
vil finne det 
vanskelig. I møte 
med grupper som 
er tilbakeholdne er 
det lurt å ta 
presentasjonen 
som en dialog der 
du spør mens 
elevene svarer. 
Dermed vil det 
oppfattes som 
naturlig at du 
«legger ord i 
munnen på dem» 
 

 

 

 

 

 

 

 



KJERNEELEMENTER OG KOMPETANSEMÅL FRA LK20: 

 

KJERNELEMENTER I NATURFAG 

Kjerneelementet teknologi innebærer at elevene skal forstå, skape og bruke teknologi, 
inkludert programmering og modellering, i arbeid med naturfag. Gjennom å bruke og 
skape teknologi kan elevene kombinere erfaring og faglig kunnskap med å tenke kreativt 
og nyskapende. Elevene skal forstå teknologiske prinsipper og virkemåter. De skal 
vurdere hvordan teknologi kan bidra til løsninger, men også skape nye utfordringer. 
Kunnskap om og kompetanse innenfor teknologi er derfor viktig i et bærekraftsperspektiv. 
Arbeid med kjerneelementet teknologi skal kombineres med arbeid knyttet til de andre 
kjerneelementene. 

Kompetansemål i naturfag etter 7. trinn 

• designe og lage et produkt basert på brukerbehov. 
• reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og 

føre til nye dilemmaer. 
• utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler 

som virker sammen. 

  
KJERNELEMENTER I KUNST OG HÅNDVERK 
Kjerneelementet håndverksferdigheter innebærer at elevene skal utvikle håndlag, 
praktiske ferdigheter og utholdenhet ved å bruke ulike redskaper og materialer. Elevene 
skal utvikle forståelse for materialers egenskaper, funksjonalitet og uttrykk gjennom eget 
skapende arbeid. 
 
Kjerneelementet kunst- og designprosesser innebærer at elevene skal utvikle 
nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede, utholdenhet og evne til å løse problemer. 
Kjerneelementet vektlegger både åpne og utforskende prosesser, og stegvise prosesser 
med utvikling og innovasjon som mål. 

 

Kompetansemål i kunst og håndverk etter 7. trinn 

• Bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing 
• designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt 

 
 

 


