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Lærerark til elevark 2

Associations-
brainstorm
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Aktivitetsvejledning 
I denne aktivitet skal eleverne arbejde i grupper. 
De skal samarbejde og få en masse tanker og 
forslag. Der er ikke noget rigtigt eller forkert. Det 
handler om at komme frem til, hvad de tror, der 
kunne være et godt isoleringsmateriale til deres 
kop.

Eleverne gør sig overvejelser over, hvad er det 
mon der gør, at nogle materialer er gode til at 
isolere og andre ikke?

Eleverne opfordres i elevarket til at følge lærerens 
vejledning i denne aktivitet.

Få ideer

Forklaring
Hvad kan have betydning for, om et 
isoleringsmateriale er godt? Betyder et låg, 
farver og tykkelse noget? Eller betyder det 
noget, om isoleringen kan indeholde luft, om det 
er et naturmateriale, eller om det er syntetisk 
materiale?

Der er mange aspekter, der skal indtænkes, når 
eleverne skal lave deres eget isoleringsmateriale 
til en beholder, der kan holde kakaoen varm.  
Eleverne associations-brainstormer: Hvad skal de 
overveje, når de vælger isoleringsmaterialer, og 
hvor tykt det skal være?

Eleverne arbejder i grupper. De skyder helt 
umiddelbart fra hoften og laver en ‘associations-
brainstorm’. Hvad tror de, de skal overveje, når de 
skal vurdere kvaliteten af et isoleringsmateriale?

Find metodekort til associationsbrainstorm på 
næste side.

Eleverne skal bruge deres brainstorm senere, 
når de skal designe deres isoleringsmateriale. Se 
elevark 2. 
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Elevark 2

Associations-
brainstorm
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Få ideer

Metoden kræver, at I har et vendespil eller har 
printet fotos med mange forskellige motiver til 
at sætte associationerne i gang. Det kan være 
vanskeligt at arbejde med, men det kan give flere 
‘helt ud af boksen’-ideer.

1. Bland fotos eller vendespilbrikker, og læg dem
ud på bordet med bagsiden opad.

2. Træk på skift et kort, og brug alle 2-3 minutter
på at lade jer inspirere af billedet eller ordet til at
få ideer.

3. Skriv ideerne ned.

4. Gentag punkt 1 - 3 tre gange.

5. Læg alle de billeder, I har arbejdet med, på
bordet med forsiden opad, og brug 3 minutter på
at få ideer. Du må gerne ændre på en ide, du har
skrevet ned, og du må lade dig inspirere af alle
billederne.

6. Fortæl hinanden om de ideer, I har fået fra
jeres billeder.

7. Læg hver især den dårligste ide, I har fået,
væk.

8. Prøv at forbedre jeres egne bedste ideer ud
fra, hvad de andre har gjort. I må gerne tænke
langt ud over den inspiration, I fik fra billederne.

9. Læg alle jeres forbedrede ideer frem på
bordet, og prøv at samle dem i temaer.

10. Giv jeres temaer overskrifter.

Materialer
• Vendespil eller fotografier
• Post-its
• Blyanter
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