
 

  

Lærerveiledning for temaløypen 

Bak stikkontakten - energi til strøm 6.-7. trinn 

Etterarbeid: 
Målet med etterarbeidet er å knytte 
besøkserfaringen med elevenes hver-
dag: 
- Se videoer som omhandler  
installasjonene og sentrale begreper 
(Ca. 20. min). 
- Lage presentasjoner med:  
1) Bilder elevene tar under besøket.  
2) Bilder som elevene tar i sine hjem. 
Løypen omhandler hvordan forskjel-
lige energiformer omformes til elek-
trisk energi. Derfor foreslås at bildene 
tas av gjenstander som gjør det mot-
satte.   
 

Lærerens rolle på VilVite 

En vitevert deler ut utstyr, setter ele-
vene i gang og veileder lærer i hvor-
dan løypen skal gjennomføres. Det er 
alltid god hjelp å få fra vitevertene 
som jobber i utstillingen dersom du el-
ler elevene lurer på noe. 
 
I utstillingen er elevene selvhjulpne. 
Oppgavene trenger ikke gjøres i  
rekkefølgen som er på nettbrettet. 
Lærer hjelper elevene til å fordele seg 
på eksperimentene for å unngå kø.   
 
I arbeidet med oppsummeringsoppga-
ven skal lærer støtte elevene i bruk og 
forståelse av begrepene.  
 
Velkommen til VilVite! 
 

Fagområde 

Naturfag, fenomener og stoffer. 

Relevante kompetanse-
mål  

- Gjøre rede for bruken av noen 
energikilder før og nå, og inn-
hente informasjon og statistikk 
fra ulike kilder for å beskrive og 
diskutere mulige konsekvenser 
av energi-bruken for miljøet lo-
kalt og globalt 
- Gjøre forsøk med magnetisme 
og elektrisitet og forklare og pre-
sentere resultatene. 

Fokus 

Energiomforming. Løypen om-
handler energikilder som brukes 
til produksjon av elektrisk energi i 
Norge før, nå og i nær fremtid. 

Viktige begreper 

Energi, arbeid, lysenergi og 
solceller, bevegelsesenergi og 
vindmøller, naturgass og  
varmeenergi, vanntrykk og  
vannkraftverk, magneter og  
generator, elektrisk energi. 
 
 

Hva skjer på VilVite? 

Klassen jobber i fem grupper.  Arbeidet 
har to faser: 
- Først jobber elevene i utstillingen 
med oppgaver som hører til de ulike in-
stallasjonene som er med i løypen. I 
dette arbeidet bruker elevene et nett-
brett som de får utdelt, som også bru-
kes til å ta bilder med.  
- Så skal elevene løse en oppsumme-
ringsoppgave i et undervisningsrom. 
Elevene får i oppgave å legge brikker 
med navn på sentrale begreper på rett 
plass i et landskapsbilde. 

For- og etterarbeid 

Det er en fordel om lærer har fordelt 
elevene på fem grupper før besøket.   
 
Forarbeidet: 
Målet med forarbeidet er at elevene 
skal bli bevisst sine hverdagsforståel-
ser innenfor temaet og bli kjent med 
arbeidet på VilVite: 
- Klassen skal løse en oppgave i felles-
skap.  
- Se introduksjonsvideo til nettbrettet 
som elevene skal bruke i utstillingen.  
 

 

Varighet:  
Forarbeid på skolen: Ca. 20 min  
På VilVite: Ca. 60 min. 
Etterarbeid: Ca. 20 min (i tillegg 
kan elevene lage presentasjon).  
 
Hvor: I utstillingen og  
undervisningsrom. 
 
Materialkostnad: Ingen 
 
Ta med: Nødvendig utstyr deles ut 
på VilVite. 
 

Antall: Maks 30 elever. 


