
 

  

Veiledning for læringsprogrammet 

Verdensrommet Vg1-Vg2   

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

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

 
Lærerens rolle på VilVite 
Formidleren har ansvar for  
gjennomføringen av  
programmet. Lærer har det 
overordnede ansvaret for ele-
vene. Det kan være behov for 
at lærer hjelper til i løpet av 
økten. 
Vi gjør oppmerksom på at  
planetariet er et undervis-
ningslokale hvor det lett blir 
mye støy, både fra utsiden og 
innsiden av teltduken.  
 

Velkommen til VilVite! 
 

Fagområde 

Naturfag, stråling og radio- 
aktivitet. Fysikk, moderne fysikk.  

Relevante kompetansemål  
Naturfag 

- Forklare hvordan nordlys opp-

står, og gi eksempler på hvor-

dan Norge har vært og er et vik-

tig land i forskningen på dette 

feltet. 

 

Fysikk 

- Gjøre rede for hvordan  

informasjon om stjerner er  

systematisert i et HR-diagram. 

- Beskrive stjerners livssykluser 

og forklare hvordan grunnstoffer 

blir bygd opp i stjerner. 

- Beskrive og drøfte  

standardmodellen for  

universets utvikling. 

Fokus 
Stjernehimmelen, nordlys, The 
Big Bang, magnetfelt, universet. 

Hva skjer på VilVite? 
 

Programmet handler om  

begrepslæring. Vi tilpasser inn-

holdet til klassen ut fra deres re-

spons; fra bredde til å gå i dyb-

den på ett av temaene under. 

Strukturene i universet: Hvilke 

tolkninger av det vi ser har gitt 

oss kunnskapen om universet? 

Ved å se med ulike forstørrelser 

og på ulike bølgelengder frem-

kommer viktige mønster som 

sannsynliggjør teoriene. 

Lysspekter: Vi ser på lysspekter 

fra stjerner og finner eksempler 

på stjernehimmelen. Vi studerer 

stjerners oppbygging og livsfase, 

samt HR-diagrammet med stjer-

ner på og utenfor hovedserien. 

Nordlys: Vi ser hvordan partik-

kelstrålingen fra solen og jordens 

magnetfelt danner nordlyset. Vi 

ser på nordlys fra verdensrom-

met og fra jorden og hvilke farger 

som oppstår i ulike høyder. 

Varighet: 45 min.  
 
Materialkonstnad: Ingen 
Romtype: Planetarium  
(mobilt, oppblåsbart). 
 
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. 


