
 

  

 

Veiledning for læringsprogrammet 

Fallskjermverkstedet 1.-2. trinn 

For- og etterarbeid 
Vi legger til rette for læring ved 
at forarbeidet skal aktivisere 
elevenes forkunnskaper, mens 
etterarbeidet skal gi rom for 
refleksjon og oppsummering. 
Du velger selv anbefalte for- og 
etterarbeid (Vilvite.no) eller å 
benytte  
annet læringsmateriell. 

Estimert tidsbruk 
Forarbeid: 45 min.  
Etterarbeid: 30-45 min.  

 
Lærerens rolle på VilVite 
Formidleren har ansvar for  
gjennomføringen av program-
met. Lærer har det overordne-
de ansvaret for elevene.  
 
Det vil være behov for at lærer 
assisterer formidler under  
gjennomføring av dette  
verkstedet. 
 
 

Velkommen til VilVite! 

Fagområde 

Naturfag, Teknologi og De-
sign.  

Kompetansemål  
som berøres 
- Lage gjenstander som kan 
bevege seg ved hjelp av vann 
eller luft, og samtale om hvor-
dan de virker. 

 

Tematikk 
Tar inspirasjon fra naturens 
egne fallskjermer som sve-
vende frø. 
Verkstedet har fokus på dis-
kusjoner rundt fallskjerm, 
hvordan den bygges og vir-
ker.  

 

Viktige begreper 
Fallskjerm, luftmotstand, fart 
(sakte, fort osv) og tyngekraft. 
 

Hva skjer på VilVite? 
 
På dette verkstedet får elevene i 
oppdrag å lage en fallskjerm 
som skal holde seg lengst mulig i 
luften. Vi begynner med å se på 
løvetannfrø for å hente  
inspirasjon fra naturen: hva er 
det som gjør at dette frøet  
holder seg så lenge i luften og 
kan sveve langt avgårde?  
 
Elevene jobber sammen to og to 
for å lage en fallskjerm med hjelp 
av plastpose og gavebånd. 
 
Alle tester fallskjermen en gang i 
løpet av økten for å se etter  
forbedringer. Når fallskjermene 
er ferdiglaget slipper hele klas-
sen dem i fellesskap.  
 
Vi samtaler om hvordan fall-
skjermen virker, og  
sammenligner forskjellige typer 
fallskjermer.  

Varighet: 75 min. 
 
Romtype: Verkstedet VilLage 
 
Materialkostnad: Ingen. 
 
 
Antall: Maks 30 elever. 

Ankomst VilVite: 
Ankomst VilVite senest  
15 minutter før programstart. 
 
Gi beskjed om dere blir  
forsinket på tlf. 55 59 45 46. 
 
Dersom dere kommer for sent 
kan programmet bli forkortet. 
 


