
 

  

Veiledning til læringsprogrammet 

Elektronisk løgndetektor 8.-10.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: 45 min. 

 

Lærerens rolle på VilVite 

Formidleren har ansvar for 
gjennomføringen av  
programmet.  
 
Lærer har det overordnede 
ansvaret for elevene. Det kan 
være behov for at lærer hjelper 
til i løpet av økten.  
 
 

Velkommen til VilVite! 

 

 

Fagområde 

Naturfag: fenomener og  

stoffer, teknologi og design.  

Teknologi i praksis:  

ide-utvikling og produksjon.  

Kompetansemål  
som berøres 

- Ut fra kravspesifikasjoner 

utvikle produkter som gjør 

bruk av elektronikk, evaluere 

designprosessen, og vurdere 

produktets funksjonalitet og 

brukervennlighet.  

- Forklare resultat fra forsøk 

med strømkretser ved bruk av 

begrepet strøm, spenning, 

resistans, effekt og induksjon  

- Fremstille produktet med 

egnet materiale, komponen-

ter, og funksjonelle teknolo-

giske løysinger. 

 

Tematikk  

Lodding, sensor, koblinger, 

strømkrets. 

 

Viktige begreper 
Motstand, kondensator,  
transistor, spenning, probe,  
sensor og strøm.   
 
Hva skjer på VilVite? 

Programmet fokuserer på ferdig-

hets- og begrepslæring. 

Hver elev får utdelt noen  

elektroniske komponenter  

(transistor, kondensator, motstand, 

høgtaler) og et kretskort. De skal 

selv lodde komponentene fast til 

kortet. Formidler styrer fremgangen, 

og gir litt informasjon om hver kom-

ponent.  

Etterpå vil elevene lære hvordan 

lyden på løgndetektoren vil variere 

med fuktigheten på hendene til den 

som testes. Svette hender yter 

mindre motstand, og vil derfor gi en 

mer høyfrekvent lyd. Endring i lyd 

kan derfor bety at testpersonen 

stresser og kanskje lyver?  

Elevene få detektorene med seg 

hjem når de er ferdige. 

Varighet: 75 min. 
 
Antall: Maks 30 elever 
 
Materialkostnad: Kurset har 
en materialkostnad på 35 kr pr. 
elev. 
 
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. 
 

 


