
 

OPPFINNERVERKSTED 
Passer for: 1.–2. trinn 

Varighet: 90 minutter 

Utviklet i samarbeid mellom vitensentrene og  

Naturfagsenteret i prosjektet Skaperskolen 

 

Beskrivelse 
I Oppfinnerverksted skal elevene lage prototype til en oppfinnelse som dekker 

behovet til bestemt bruker med et gitt behov. Elevene trekker kort som definerer 

brukeren og brukerbehovet. Elevene går gjennom en kreativ prosess hvor de blir 

introdusert for ulike oppfinnelser, de finner, velger og bearbeider ideer, bygger en 

prototyp på oppfinnelsen i plastelina og presenterer oppfinnelsene for hverandre. 

Hensikten er å trene på å bruke teknologibegreper (produkt, prosess og opplevelse) 

gjennom å beskrive egen og andres oppfinnelse. 

Læringsmål 
Elevene skal kunne 

● designe og lage en oppfinnelse basert på brukerbehov 

● ta i bruk strategier for idéutvikling 

● presentere hva oppfinnelsen skal brukes til (funksjon), hvordan den virker og 

hvordan den er tilpasset brukeren  

● reflektere rundt opplevelsen av prosessen og egen rolle i samarbeidet  

 
  



 

Kjerneelementer og kompetansemål 
Naturfag 1.–2. trinn 

Kjerneelement Kompetansemål 

Teknologi 

● forstå og skape teknologi 

● presentere egne ideer til 

teknologiske oppfinnelser 

Kunst og håndverk 1.–2. trinn 

Kjerneelement Kompetansemål 

Visuell kommunikasjon 

● kommunisere ideer 

● forestille seg og beskrive framtiden 

gjennom tegning og modeller 

 
Kunst- og designprosesser 

● utvikle nysgjerrighet, kreativitet, 

mot, skaperglede, 

utholdenhet og evne til å løse 

problemer. 

Forberedelse 
1. Skaff til veie utstyret dere trenger: 

● plastelina 

● piperensere 

● cocktailpinner i tre 

● ispinner 

● vattkuler 

2. Skriv ut elevkort (to eksemplarer av hvert sett til en gruppe på 30 elever): 

● verbkort 

● substantivkort 

3. Sett deg nøye inn i presentasjonen med tilhørende lærerkommentarer i 

notatfeltet. 

Tips! Du kan laste ned og skrive ut Boblemodellen som planleggingsdokument der 

du skriver inn dine egne notater. Her kan du notere ned alt fra viktige ting fra 

notatfeltet i presentasjonen, kritiske punkter, støttestrukturer du bør legge til rette for, 

hva du vil si til elevene osv. 



 

Gjennomføring 

Gjennomføring er detaljert beskrevet i notatfeltet i presentasjonen. Boblemodellen 

gir en overordnet oversikt over prosessen. 

Skaperlæring – gjøre læring synlig 
Elevene bør få mulighet til å gjøre sin tenking synlig ved å bruke teknologibegreper til 

å beskrive produkt og prosess (teknologibegrepene finner du under produkt og 

prosess i figuren om skaperlæring på neste side). Ved å bruke «Spørsmålsark – læring 

og opplevelse» kan du stimulere til samtale omkring produkt, prosess og opplevelse.  

Det bør settes av tid til refleksjon rundt opplevelsen slik at elevene i større grad blir 

bevisste sin rolle i samarbeidet, sine styrker og svakheter, samt hvilke deler av 

prosessen de liker mer eller mindre. Disse erfaringene vil være nyttige å ha med seg 

til neste prosjekt. 

Læringskjede – videre faglig læring og tankerydding 
Naturfag: I dette prosjektet arbeider elevene med kompetansemål innen 

kjerneelementet teknologi og med begreper knyttet til produkt, prosess og personlig 

opplevelse. Dette er sentrale begreper innen teknologi som elevene bør arbeide 

med progresjon gjennom hele grunnskolen (1.–10. trinn). 

Kunst og håndverk: I dette prosjektet får elevene erfaring med å bruke metoden 

tvungen assosiasjonskobling for å generere ideer. Det kan settes i sammenheng med 

videre læring om strategier for idéutvikling og problemløsing 
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