
 

 

         

Veiledning for læringsprogrammet 

Spenningsekspedisjonen  8.-10. trinn 

For- og etterarbeid 
Vi forsøker å legge 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: 30 min.  
 
Etterarbeid: 30-45 min.  

Lærerens rolle på VilVite 
Formidler har ansvar for  
gjennomføring av  
programmet.  
 
Lærer har det overordnede 
ansvaret for elevene. Det kan 
være behov for at lærer  
hjelper til i løpet av  
programmet.  

 
Velkommen til VilVite! 

Fagområde 
Naturfag, fenomener og  
stoffer 

 
Relevante  
kompetansemål  
Bruke begrepene strøm, 
spenning, resistans og effekt 
til å forklare resultater fra for-
søk med strømkretser.  
 
Forklare hvordan vi kan 
produsere elektrisk energi fra 
fornybare og ikke-fornybare 
energikilder, og diskutere 
hvilke miljøeffekter som følger 
med ulike måter å produsere 
energi på.  
 
I tillegg er det fokus på  
elsikkerhet, hvordan bruke 
elektrisitet på en trygg og  
sikker måte. 
 

Viktige begreper  
Elektrisk-, stillings- og  
bevegelsesenergi. Strøm, 
spenning, effekt, elektron.  
Generator og turbin. Volt, watt 
og ampere.  
 

 

 

 

Hva skjer på VilVite? 
Undervisningsprogrammet er delt 
inn i tre deler:  
 
1. Gjennom animasjoner, film, 

eksperimenter og dialog får 
elevene en innføring i hva 
strøm er, hvordan det  
produseres og hvorfor det er 
viktig å bruke strøm riktig. 
Tid: 80 min + 10 min pause 
 

2. Elevene jobber i grupper på to 
for å løse oppgaver i  
utstillingen basert på det de 
har lært. Tid: 20 min 
 

3. Gjennomgang av oppgaver og 
oppdrag basert på det  
elevene har vært gjennom i 
løpet av dagen. Tid: 30 min 

 
Matpause etter eller før  
programmet. Matpakkerom kan 
bestilles. 
 
Sett av ekstra tid til å utforske 
utstillingen etter eget ønske. 
 
NB! Se vilvite.no for viktig infor-
masjon om nytt transporttilbud. 
 

 
  
 

Varighet: 2 t 20 min + egen tid 
i utstilling. 
 
Romtype: Vitenteater og  
utstilling  
 
Antall: Maks 36 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. 
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