
Undervisningsopplegget
Dette opplegget passer best 
for 3-6 trinn, men alle skoler 
og barnehager kan ha glede 
av å besøke utstillingen.

Undervisningsopplegget 
gjennomføres på egen hånd i 
utstillingen, der læreren som 
følger med klassen leder 
opplegget.  

Praktisk info og booking 
finner du på her på museets 
nettside 

På museet 
Når dere kommer til museet får dere en koffert med ulike oppdragskort. (disse 
kan også skrives ut på forhånd) Bruk noen minutter til å se dere rundt i 
utstillingen. Klassen samles og deles i grupper. Hver gruppe får et oppdragskort. 
Gruppene skal dra til riktig sted i utstillingen og løse oppdraget på kortet. 
Læreren godkjenner oppdragene etter hvert som de løses og deler ut nye kort, 
til alle har vært gjennom alle oppdragene.   

Kan dere eventyret om de tre bukkene Bruse? Til slutt kan elevene få i oppdrag 
å konstruere sin egen bro av materialene som ligger ved elva. Brua må kunne 
bære de tre bukkene Bruse trygt over uten at «trollet» når dem. Husk å ta 
delene fra hverandre igjen og legg de på plass til neste gruppe. Elevene kan 
også få litt tid på slutten til å utforske utstillingen på egen hånd.  

Hva kan dere lære? 
Mange elever og lærere kan ha glede 
og læring av å utforske hvordan broer 
fungerer. 

Kunnskapsmål etter 4. årstrinn; 
Forskerspiren, Teknologi og design 

Mål for opplæringen er at eleven 
skal kunne:  

• planlegge, bygge og teste
enkle modeller av
byggkonstruksjoner og
dokumentere prosessen fra
idé til ferdig produkt

• beskrive konstruksjoner og
samtale om hvorfor noen er
mer stabile og tåler større
belastning enn andre

• gjenkjenne og sammenligne
bærende strukturer i ulike
byggverk i nærmiljøet

Læreplan i naturfag (NAT1-02) 
Mennesker har bygget broer i mange tusen år Noen 
av de eldste broene vi har i dag er fortsatt trafikkert. 
Alcantarabroen var ferdig bygget i år 104.  

Her ser du eksempler på ulike brotyper. 
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https://www.luftfartsmuseum.no/s/Oppdragskort_undervisningsopplegg.pdf
https://www.luftfartsmuseum.no/praktisk-info


Saltstraumbrua ble ferdig bygget i 1978. Hvordan kom de seg 
over verdens sterkeste malstrøm før brua ble bygget?  

Visste du at en tunell også er en slags bro? 
I utstillingen kan du bygge din egen tunell.  

Tunell på veg mot Sulitjelma 

Hvordan føles det å gå over ei hengebro? 

Byggingen av Tverlandsbrua. 
Har du tenkt på hvordan de vet at broa treffer 
riktig på midten når de starter å bygge fra 
hver sin side av vannet? 

TIPS TIL FOR- OG 
ETTERARBEID 
Lag en bro-guide 
Lag en oversikt over byens eller 
bydelens broer ved hjelp av et 
kart. Søk også opplysninger i 
lokalhistorie, i aviser eller søk 
hjelp hos kommunen ved 
teknisk etat eller Statens 
vegvesen.  

Bro-guiding 
Gjennomfør en bro-guiding for interesserte. 
Det kan gjøres på brostedet eller i 
klasserommet. Hvordan reiste folk tidligere på 
de stedene der det det nå er bygget bro?  Kan 
du intervjue noen som husker dette på ditt 
hjemsted? 

Studere broer 
Velg ut ett eller flere 
ekskursjonsmål til broer i 
nærheten av der du bor og besøk 
broen(e). Studer broene, tegn 
eller fotografer dem og finn ut 
hvilken type bro det er og 
hvilken funksjon den har.  
Dere kan bruke inndelingen som 
er referert under faglig forklaring. 
Tegn også litt av landskapet 
rundt broen og dann deg et 
inntrykk av om den er pen eller 
ikke.  

Lage brosjyre 
Lag en liten brosjyre over  ”broer som 
severdigheter” og skriv om den broen eller de 
broene du har sett. Lim inn tegninger eller 
bilder, si litt om klassifisering og bruksområdet 
og fortell litt historie om broen(e). 

www.teknikenshus.se




