
Interaktive læringssentre
Samfunnsaktuelle og

engasjerende spill og besøk, 
primært for 8.-13. skoletrinn

og studenter/lærere

Engineerium / Norges Bank Kunnskapssenter
Nordea Besøkssenter / The Salmon

Kreftforeningens Vitensenter
KS Besøkssenter

Gratis!
Alle besøk er



Engineerium

Engineering Challenge gir elever på 9.-13.trinn en praktisk tilnærming 
til ingeniørarbeid og hvordan realfag brukes i arbeidslivet. I team 
utfordres elevene til å utforme et nyoppdaget oljefelt, hvor de må 
ta hensyn til HMS, økonomi, teknologi og hvordan lokalsamfunnet 
blir påvirket. Dette blir det gode diskusjoner av, og vi opplever at 
elevene får innsikt i hvordan teknologiutvikling skjer og hvilke varierte 
yrkesmuligheter som finnes for ingeniører.  
 
Spillet varer i 2,5 time og tilbys på norsk og engelsk. Spillet er forankret 
i læreplanen for både realfag, samfunnsfag og for utdanningsvalg på 
ungdomsskolen. Det gjelder også mange fellesfag og programfag i 
videregående skole, se våre nettsider for oversikt. Vi tilbyr også andre 
type undervisningsopplegg for alle trinn.

Engineerium er Aker-selskapenes besøkssenter på Fornebu, 
15 minutter med buss fra Nationaltheatret.

Språk: norsk og engelsk.

www.engineerium.no



Norges Bank Kunnskapssenter

I Norges Banks kunnskapssenter lærer elevene hvordan en moderne 
økonomi er skrudd sammen og får føle konsekvensen av egne 
økonomiske valg på kroppen.

Norges Banks kunnskapssenter skal stimulere til læring og refleksjon 
rundt grunnleggende spørsmål i økonomien. 

Spillet Horisont starter med et tankeeksperiment: 
Hvordan vil det gå om vi brått fjerner alle de grunnleggende brikkene i 
en moderne økonomi, og sammen bygger dem opp igjen?

Besøkssenteret tar grupper opp til 30 personer.
Spillet bygger på læreplanen i samfunnsøkonomi i videregående skole 
samt Norges Banks rolle og oppgaver i samfunnet. Spillet passer også 
for studenter, bedrifter og organisasjoner. Besøket varer i ca. 2 timer. 
Servering av mat. 

Språk: norsk og engelsk.

norges-bank.no/tema/Om-Norges-Bank/kunnskapssenteret



Nordea Besøkssenter –  
Spill om personlig økonomi 
På Nordeas besøkssenter i Oslo kan skoleklasser komme og spille 
det interaktive spillet «Ta Kontroll». Spillet er et læringsverktøy i 
personlig økonomi og passer for 9. trinn, 10. trinn og VGS1. Elevene 
får en grunnleggende forståelse og kunnskap om pengenes verdi, 
inntekt og forbruk. Elevene tildeles forskjellige roller og introduseres 
for ulike drømmer de ønsker å oppnå gjennom spillet. Budsjettering, 
lån, forsikring og bærekraft er noen av fokusområdene som berøres. 
Spillet gir også et innblikk i bankenes rolle i samfunnet og noen av de 
yrker som finnes innen banknæringen. 

Dersom besøkssenteret er stengt, tilbyr vi «Økonomipeil» som 
alternativt undervisningsopplegg - digitalt eller fysisk. 
 
Spillets innhold er forankret i læreplanen i fagene samfunnsfag, 
utdanningsvalg og matematikk. Spillet er gratis og tar ca. to timer.

Besøkssenteret tar grupper fra 16 – 32 personer. 
Språk: norsk.

nordea.no/ungokonomi



The Salmon

The Salmon er et interaktivt kunnskapssenter hvor du blir kjent med 
en av Norges viktigste næringer — havbruk og lakseoppdrett. Norge er 
den største produsenten av atlantisk laks i verden. Vårt mål er at elevene 
i ungdomsskolen får lære mer om norsk havbruk. Primærmålgruppe 
for skoleprogrammet er elever på 8.–10. trinn på ungdomsskolen.
Gjennom et pedagogisk program og med bruk av interaktive stasjoner 
og nettbrett vil elevene tas med på en engasjerende reise gjennom 
senteret. Konkurranseelementer med premiering vil også bygge opp 
under engasjementet og læringsopplevelsen.

Tematikken favner fra havet som fremtidens matfat, teknologi og 
bærekraftig matproduksjon, til samfunnsøkonomisk betydning, 
yrkesmuligheter og laks som mat. Det pedagogiske programmet er 
tilpasset den nye læreplanen og dekker kjerneelementer i flere fag; 
eksempelvis naturfag, samfunnsfag, mat og helse, arbeidslivsfag 
samt utdanningsvalg. Besøket varer i ca. 90 minutter. Alle elevene får 
også en liten smaksprøve (erstatter ikke et måltid). 

Språk: norsk.

www.thesalmon.no



Foto: Tarjei Olsen

Kreftforeningens Vitensenter

I Kreftforeningens Vitensenter lærer elevene hvordan kroppens 
35 milliarder celler arbeider for at kroppene våre skal fungere. 
Interaktive installasjoner viser oss kroppens mysterier og hvordan 
kreft kan forstås, forhindres og behandles. Hva er fakta, hva er myter 
og hvordan kan teknologien hjelpe oss nå og i fremtiden? Her kan 
elevene teste sine ferdigheter som kirurg, hjelpe immunforsvaret 
å bekjempe kreftceller og lære om fantastiske gjennombrudd innen 
kreftforskning.  Det er utfordrende, underholdende – og helt ufarlig.
 
Vi tilbyr digitale undervisningsopplegg og skolebesøk. Alle skoletilbud 
er gratis og varer i 90 minutter, hvis vi ikke blir enig om noe annet. 
Det er tilpasset elever på 10. trinn og videregående skole og dekker 
kompetansemål i flere læreplaner, som naturfag, samfunnsfag og det 
tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring.
 
Språk: norsk.

kreftforeningen.no/vitensenteret



KS Besøkssenter

Kommunespillet i KS Besøkssenter er et interaktivt læringsspill der 
elevene er samfunnsplanleggere for en dag. 

Elevene lærer om lokaldemokrati, medvirkning og samfunnsforming. 
Gjennom spill og dialog får elevene innblikk i sentrale begreper som 
rådmann, ordfører og kommunestyre, og samhandlingen mellom 
politikk og administrasjon. 

Kommunespillet passer i alle fag, men er særlig aktuelt for samfunnsfag, 
utdanningsvalg og helse– og oppvekstfag. Læringsspillet er tilrettelagt 
for elever på 10. trinn og videregående skole.

Varer i to timer og elevene får servert mat. 
Målform: bokmål og nynorsk.

Foto: Gerardo Poblete, KS

www.ks-ung.no



www.utavklasserommet.no
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