
 

  

Veiledning til læringsprogrammet 

Elektronisk løgndetektor VGS 

For- og etterarbeid 

Vi legger til rette for læring ved 
at forarbeidet skal aktivisere 
elevenes forkunnskaper, mens 
etterarbeidet skal gi rom for re-
fleksjon og oppsummering. Du 
velger selv anbefalte for- og et-
terarbeid (Vilvite.no) eller å be-
nytte annet læringsmateriell. 

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

 

Lærerens rolle på VilVite 

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

Velkommen til VilVite! 

 

 

Fagområde 

Teknologi og forskningslære (TOF) 

X, den unge ingeniøren. TOF 1, 

design og produktutvikling.  

Fysikk 1, fysikk og teknologi.  

Relevant som yrkesretting av  

naturfag for elektrofag. 

Kompetansemål  
som berøres 

- Sammenligne oppbygningen og 

forklare virkemåten til en diode og 

en transistor, og gi eksempler på 

bruken av dem (Fysikk 1). 

- Bruke sensorer og styringssyste-

mer i forbindelse med forsøk og 

konstruksjoner (TOF X). 

- Gjøre rede for funksjonen til van-

lige komponenter i elektroniske 

kretser, og gjenkjenne komponen-

tene i en krets (TOF 1). 

- Lage elektroniske kretser ved å 

lodde komponenter og simulere og 

teste kretsene (TOF 1). 

Tematikk  

Lodding, sensor, elektroniske  

komponenter. 

Tematikk  

Motstand, kondensator, transistor, 

spenning, probe, sensor og strøm.   

Hva skjer på VilVite? 

Programmet fokuserer på ferdig-

hets- og begrepslæring. 

Verkstedet gir god trening i å 

lodde. Elevene får utdelt noen 

elektroniske komponenter (transis-

tor, kondensator, motstand, høgta-

ler) og et kretskort. 

De skal selv lodde komponentene 

fast til kortet. Formidler styrer  

fremgangen, og gir informasjon om 

hver komponent. 

Når kretsene er ferdige ser vi på 

den elektroniske funksjonen.  

Elevene får detektorene med seg 

når de er ferdige.  

Hver elev lager sin detektor som 

de får med seg hjem. 

 

 

Varighet: 70 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 

 


