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Lærerveiledning til 

VilVite sin utstilling som læringsarena Barnehage 

Oppdrag i utstillingen 

Et oppdrag bør være koblet til noe til 
noe som allerede er kjent for barna, 
enten det er et fagområde eller en 
aktivitet.  

 
La barna f. eks:  

 Velge installasjoner blant noen 
du har valgt ut, eller innen et  
fagområde. Be barna fortelle  
eller lage tegninger til de andre i 
gruppen eller til foreldre om hva 
de opplevde.  

 Jobbe med oppgaver som du 
selv har utviklet innen et  
fagområde.  

 

For- og etterarbeid 

For- og etterarbeid skaper et integre-
rende læringsmiljø. Læring er en 
prosess hvor ny læring bygger på 
eksisterende kunnskap og vi  
anbefaler derfor å forberede barna til 
besøket. Benytt gjerne hjemme- 
siden for bilder og informasjon. Som 
etterarbeid bør barna få anledning til 
å reflektere over besøket eller  
oppdraget. 
 

Velkommen til VilVite! 

Generelt 

VilVite sin utstilling har ca. 100  
installasjoner med innhold som 
passer for alle aldersgrupper.  
Utstillingen er bygd opp med  
utgangspunkt i skolens  
læreplanen. 
 

Tema 

Våre hovedtema i utstillingen er:  
Energi: Rødt 
Hav: Blått 
Vær: Orange 
Kropp: Grønt 
 
På http://www.vilvite.no/utstilling/ 
finner du bilder og informasjon 
om de ulike installasjonene. 
 
Benytt gjerne oversikten over  
læringstilbudet til barnehager.  
Bilder av installasjoner som  
egner seg godt for små barn  
finner du på baksiden. 

Bli kjent med VilVite 

Du som barnehagelærer er hjer-
telig velkommen til å besøke oss 
i ukedagene for å gjøre deg kjent 
med tilbudet vårt. 
 

Er gruppen på VilVite for første 
gang, anbefaler vi at dere  
utforsker utstillingen fritt da  
det er mange inntrykk og mye  
å bli kjent med. 
 

Utstillingen som  
læringsarena 

Utstillingen på VilVite gir gode 
muligheter til å eksperimentere 
med naturvitenskapelige  
fenomener, og lære og erfare 
gjennom praktisk arbeid og lek. 
 
Utstillingen oppleves og jobbes 
med på ulike måter; fra undring 
og fri utforsking til konkret fokus 
på et fenomen eller fagområde.  
 
Hvordan utstillingen oppleves og 
jobbes med er ofte knyttet til  
alder, hensikt med besøket og 
om barna har fått et oppdrag.  
 
Utbyttet av besøket kan øke  
hvis barna er forberedt og har et 
oppdrag, men det er viktig at  
besøket også gir barna tid til  
fri utforskning.  
 

 
 

Varighet: Vi anbefaler at besøk på 
VilVite varer minst 2 timer. 
 
Sted: VilVite sin utstilling.  
På hverdager har vi mange besøk 
av grupper fra barnehager,  
grunnskoler og videregående  
skoler.  
 
Mange barnehagegrupper bruker 
refleksvest i utstillingen. Ønsker du 
å gjøre det samme, ta med egne 
vester. 
 
Besøket ledes av barnehagelærer. 
En vitevert ønsker dere  
velkommen og gir praktisk  
informasjon, men han/ hun følger 
dere ikke rundt i utstillingen. 

http://www.vilvite.no/utstilling/

