
Hva er energi – og hvor kommer den fra? 
Elektrisitet er en form for energi, men den er gjort om sånn at den kan ledes gjennom ledninger. 
Den kan ikke ses, men vi kan se hva den gjør. Energikilden bak elektrisiteten kan være vann, sol, 
vind og ved, men også olje, kull og gass. Bruken av noen energikilder fører til utslipp av gasser som 

ikke er bra for kloden vår. De kalles klimagasser! Derfor er det viktig å redusere bruken av energi 
sånn at vi kan dekke behovet vårt for energi med de energikildene som ikke ødelegger kloden. 

Men hvordan skal vi få det til? Dette var tema for morgensamlingen for 2.-4. trinn ved Brekkåsen 
skole 18. november 2015.    

Det er ikke lett å forstå for de minste elevene hva energi er, men mange av elevene hadde et forhold 

til energi på en eller annen måte, og var først og fremst klar over at det er viktig å redusere 
energiforbruket. De hadde heller ingen vansker med å forstå at energi er en kraft som får noe til å 
skje eller setter noe i bevegelse.  

 
Elevene var klar over at strømmen er det som gir lys i lyspærene. For å illustrere at vi ikke kan se 

elektrisitet, men hva den gjør, ble lyset slått av i fellesrommet på Brekkåsen skole. Deretter ble det 
brukt dominobrikker for å gi et bilde på at elektrisitet er satt sammen av ørsmå usynlige ting som 
kalles elektroner. Disse elektronene strømmer gjennom ledningene og inn i husene våre og kalles 

ofte bare strøm. Hvert elektron puffer hele tida borti elektronet foran, som igjen blir puffet inn i det 
foran der igjen, helt til det blir en sammenhengende strøm av elektroner som til slutt treffer målet og 
gir nok kraft til å gi lys i pæra eller varme i panelovnen. Da den ene dominobrikken på bordet foran 

elevene ble satt i bevegelse, påvirket den til slutt hele rekka, og elevene forsto at det er det samme 
som skjer med elektronene i ledningene. I dette tilfellet var det Signy R. Overbye fra prosjekt Klima, 

miljø og livsstil som satte dominobrikkene i bevegelse, og spørsmålet var så hvor energien i kroppen 
kommer fra? Elevene fikk høre at Marte Aursand fra prosjektet skulle komme tilbake til det på 
slutten av presentasjonen.  



 
Innledningsvis fikk 
elevene høre mer om 
bakgrunnen for det 

store energiforbruket i 
samfunnet, og hvilke 

energikilder vi har. Vi 
snakket om alt det vi 
bruker energi til, og det 

var lettest for elevene å 
komme på lys, varme, 

komfyr, og all slags 
elektriske produkter 
som tv, pc, hårføner, 

miksmaster og ulike 
leker. Det ble også 
snakket om bensin og 

diesel for å få biler og 
busser til å gå.  

 
Det var ikke så mange som hadde tenkt over all den energien som brukes til å lage alle de tingene vi 
kjøper og bruker, som sko, klær, møbler, kopper og kar, leker og sportsutstyr. De fleste av oss vet 

også at vi bruker mange av tingene bar i en kort periode før de blir kastet. Vi reflekterte over at vi 
skaper mye avfall, og det betyr derfor at vi også bruker veldig mye energi på ting vi kanskje ikke 
trenger.  

 
 

Elevene hadde et nært 
forhold til energikilder 
som ved, og mange 

hadde også sett 
vindmøller. Noen elever 
kom på sola som 

energikilde fordi de 
hadde solcellepanel på 

hytta. Det var ikke så 
mange som hadde 
tenkt over at den 

viktigste energikilden i 
Norge historisk sett har 

vært vannkraft. Det ble 
vist bilde av et gammelt 
vannkraftverk med 

vasshjul.  
 

 

Selv om det er et vanskelig tema, hadde de fleste av elevene hørt om klimaendringer, men for de 
fleste var det nok fint med en repetisjon på hva det egentlig handler om. De fikk høre at det hadde 

sammenheng med hvor mye energi vi bruker av såkalte ikkefornybare energikilder. Det betyr at 
kilden til energien ikke fornyer seg i takt med at vi bruker den. Det ble forklart at olje er nedråtnede 
planterester som har lagret seg nede i jorda eller under havbunnen. Hvis vi pumper opp denne oljen, 
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tar det naturen mange millioner år å lage ny olje. Det betyr altså at den ikke fornyes like raskt som vi 
bruker den, og det kan gå tomt. Da blir det også tomt for naturgass, som også kommer fra olje. Kull 

er også en ikkefornybar energikilde. Den er en bergart som består av forstenet torv og planterester. I 
likhet med olje tar det mange millioner år for naturen å lage ny kull.  

 
Olje, kull og gass er alle ikkefornybare energikilder. Når disse 
brennes, slippes det ut en gass som heter karbondioksid 

(CO2), og det er en klimagass. Elevene fikk se bilder av eksos 
som kommer ut fra eksosrøret på en bil, og visste da hva det 
er snakk om. Dersom det blir for mye av slike gasser i luftlaget 

rundt jorda som kalles atmosfæren, så blir det slik at den 
solvarmen som kommer inn til jorda ikke slipper ut igjen, og 

temperaturen på kloden vår stiger. Den får på en måte feber!  

 

Sola derimot fortsetter å skinne selv om vi benytter den som varmekilde eller 
om vi benytter den til å lage elektrisitet ved hjelp av solcellepanel. Vannet i 
fossen fortsetter også å renne så fremt det fortsetter å regne. De er derfor 

såkalte fornybare energikilder, og det slippes ikke ut klimagasser når vi bruker 
dem. På Brekkåsen fikk elevene høre at sola er viktig som energikilde, men at 
den også er kilden til alt annet liv, inkludert maten vi spiser og alt som vokser 

og gror.  
 

Ved å vise hvordan fotosyntesen virker, forklarte Marte Aursand hvordan solenergien ligger lagret 
både i mat og trær som kan bli til ved. Både mat og ved er såkalt bioenergi.  

 

 

Fotosyntesen skjer i bladene på grønne vekster både i havet og på jorda. Det er en prosess der 

karbondioksid og vann omdannes til oksygen og sukkerstoffer, også kalt biomasse. Denne prosessen 
er ikke mulig uten energien fra sola. Fotosyntesen ved hjelp av solenergien er helt avgjørende for at 
vi alle skal kunne puste og leve, og den er helt avgjørende for at alt i naturen kan vokse og gro. Når vi 

puster er det karbondioksid som pustes ut og oksygen som pustes inn.  
 

 
Marte Aursand hadde med eksempler på 
ulike matvarer for å illustrere at det vi 

spiser til daglig ikke hadde vært mulig 
uten fotosyntesen.  
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Det er også slik at livet på jorda er avhengig av at det er balanse mellom mengden karbondioksid som 

slippes ut og det som kan tas opp gjennom de grønne vekstene og dermed omdannes til oksygen.  
 

Når vi brenner ved og annen bioenergi som flis 
og spon, slippes det ut karbondioksid som er blitt 
lagret i treet i form av sukkerstoffer, også kalt 

cellulose. Årringene i treet viser hvor mye treet 
legger på seg av biomasse for hvert år. Det 
slippes altså ut klimagasser fra bioenergi når den 

brennes. Men dersom vi ikke brenner mer enn 
det som tas opp i trær og grønne vekster på 

kloden gjennom fotosyntesen, så vil det fortsatt 
være balanse mellom det som slippes ut og som 
tas inn. Da kan også ved og annen bioenergi 

være gode energikilder.  

 
Men dersom vi brenner olje, kull og gass, som har ligget lagret i millioner 

av år, i tillegg til ved, så skaper det ubalanse i naturen. For mange av 
elevene på Brekkåsen ble nok dette litt vanskelig å forstå, og de fikk også 

høre at dette var noe de kom til å lære med om i årene som kommer både 
i naturfagtimene og i andre fag.  
 
Logoen til prosjekt Klima, miljø og livsstil er laget med utgangspunkt at vi er 
avhengig av å leve i balanse med naturens kretsløp.  

 

For ord til handling 
Det viktigste budskapet for denne dagen var å forstå hva energi er, hvilke energikilder vi har, og at 
bruken av den henger sammen med klimaproblemene. Ikke minst var det viktig å peke på hva vi hver 

for oss og sammen kan gjøre for å løse problemene.  
 

Det er fortsatt slik at storparten av den energien som brukes i verden kommer fra ikkefornybare 
energikilder. Dersom vi skal løse klimaproblemet må vi derfor redusere bruken av disse energikildene 
og erstatte den med fornybare energikilder. For å få det til må vi produsere mer energi fra slike kilder 

samtidig som vi reduserer det totale energiforbruket. Her gikk vi på nytt igjennom alle de tingene vi 
hadde snakket om tidligere som vi bruker energi til. Det var enighet om at det går an å redusere på 

det meste. Summen av alle enkelthandlingene er det som skal til.  
 
Vi kan bruke mindre elektrisitet til belysning, til oppvarming og til alle 

elektriske produkter. Vi kan sykle og gå istedenfor å bruke bil, vi kan reise med 
tog og buss, og vi kan erstatte bensindrevne biler med elbiler. Elevene har 
fortsatt ikke egen bolig og egen bil, men ble oppfordret til å minne de voksne 

på hva som kan gjøres i hverdagen. En ting både elevene og alle andre kan 
tenke over og gjøre noe med er om de trenger stadig nye ting? Dersom vi 

greier å redusere forbruket generelt, vil det bidra til reduserte avfallsmengder 
og dermed redusert energiforbruk.  

 

 
(06.01.16) 
Tekst og foto: Signy R. Overbye og Marte Aursand 
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