
Energi i vann, vind, sol og ved 

Hvor kommer energien fra? Hvordan kan energien i rennende vann finne veien inn i stikk- 
kontaktene i huset? Hvor får alt som lever i naturen energien sin ifra, og hvor kommer 
varmen i bålet fra? Det var spørsmål som innledet uteskoledagen da elevene fra 3.- og 4. 
trinn på Flå skole hadde uteskole om energi og energikilder ved Bortnabekken 19. 
november.  
 
Flå skole har ofte benyttet tilbudet fra prosjektet Klima, Miljø og Livsstil i undervisningen, 
spesielt overfor de yngre elevene.  Uteskoledagen om energi og energikilder den 19. 
november ble planlagt tidlig i høst. Det viste seg å bli en litt kald dag. Det første snølaget 
hadde lagt seg, men det var stille og lyst. En perfekt dag for dagens tema om energi, 
energikilder og fotosyntese. Signy Overbye og Marte Aursand fra prosjektet dro sammen 
med de 35 elevene, lærer Anita Kolbjørnsdatter Meland og assistent Line Hansen opp til 
Bortnabekken. Det å forstå hva energi er og hvor den kommer fra kan være vanskelig å 
forstå, så elevene ble delt i to grupper. Mens den ene hadde undervisning, fikk den andre ha 
frilek. Etter en stund ble det bytte av gruppe.   
 
Hva er energi og elektrisitet?  
Signy startet med å fortelle elevene om energi, og at det er en kraft som får ting til å skje og 
som også gir oss varme. Men hvor kommer den fra? Vi snakket om vindmøller, og det hadde 
de fleste elevene sett og hørt om. Hvilken energikilde som er og har vært veldig viktig for 
Norge, var det ingen som kom på uten videre. Men da vi snakket om det sto vi like ved 
Bortnabekken, og dermed kunne elevene få høre om fossekraftens betydning. Bevegelsen i 
vannet «fanges» ved hjelp av et vasshjul, også kalt turbin. Det hadde mange av elevene et 
forhold til. Noen hadde vært med på å lage enkle vasshjul. De fikk forklart at bevegelsen i 



vasshjulet omdannes til elektrisitet ved hjelp av en såkalt generator. Det ble sammenlignet 
med en dynamo på en sykkel.  Derfra overføres strømmen via ledninger til lykta eller inn til 
husene våre.  Vi kan ikke se elektrisitet, men vi kan se hva den gjør og hvordan den kjennes. 
Ved Bortnabekken hadde noen av elevene opplevd at det er strøm i ståltrådene som gjerder 
inn kyrne. Kommer man borti den får man strøm i seg, og det føles ekkelt! Elektrisitet er på 
en måte ørsmå partikler som kalles elektroner, og de flyr gjennom ledningene i en 
sammenhengende strøm. Alle beveger seg i samme retning. Dersom de ikke henger sammen 
blir strømmen brutt. For å vise i praksis hvordan dette virker, ble elevene stilt opp i en lang 
rekke. Signy Overbye stilte seg så bakerst og puffet på den bakerste eleven i rekka, som igjen 
ble dyttet inn i den neste. Til slutt var bevegelsen nådd den første eleven i rekka, og alle ble 
liggende på bakken og le!  

Det er artig å leke strøm! 

 
Det ble også snakket om sola som energikilde, og selv om det var overskyet da vi var ved 
Bortnabekken, var alle klar over at sola gir oss varme. Flere av elevene var vant til 
solcellepanel på hytta, og visste at den også gir elektrisitet til belysning. Men så var det vår 
egen energi da? Før det ble forklart ble elvene utfordret til å kjenne på sin egen energi! 
«Førstemann til den bjørka der borte!» sa Marte og alle dro i vei over den frosne enga.  

 
Mange heiv etter pusten og dampen 
sto ut av munnen. Blodet fikk litt 
omløp og det ble ikke fullt så kaldt å 
stå.   
 
 
 
 
 
«Hva er det som gir oss energi til å løpe 
da?» var et naturlig spørsmål som 
utløste en interessant samtale ute på 
åkeren.  



- Om vi sier at det er sola, er dere med på det? spurte Marte.  Elevene var litt nølende, men 
flere nikket. - Hva gir oss energi? Det er selvsagt maten vi spiser, sa en av elevene.  – Men 
hvordan produseres eller lages maten vi spiser? Flere elever som hadde vært med på 
tidligere turer med prosjekt Klima, miljø og livsstil husket det ganske kjapt. - Fotosyntesen 
selvsagt! Sa en av elevene. Elevene fikk repetert at fotosyntesen drives av sola og produserer 
mat av gass, litt næringsstoffer og vann. Den lagrer overskuddet som sukkerstoffer i blant 
annet korn, bær, frukt, grønnsaker, frø og nøtter. Det er noen av de viktigste energikildene vi 
har. - Men hvordan lagrer trær og busker overskuddet fra årets vekst? Noen i 4. trinn visste 
dette. - Trærne legger på seg en årring hvert år, var det en elev som sa.  Ja, og årringer 
dannes ved at trærne legger på seg mest på vår og tidlig sommer. Veksten er avhengig av 
næring, varme og lys. Desto bedre treet har det, jo bedre vokser det.  Det er det samme som 
oss det, fikk elevene vite. - Vi også legger på oss når vi spiser mer enn vi bruker, fortalte 
Marte. Ut over sommeren og høsten vil veksten avta og vi får denne markerte mørkere 
ringen. Og det er seinsommerveden vi ofte bruker når vi teller hvor mange år et tre ble.  De 
sukkerstoffene som treet lagrer i veden kalles cellulose. Det er det vi kan lage papir av! Ved 
er en type biobrensel, og det samme er halm fra åkeren. 
 
Ved gir varme 

Tilbake til bålplassen gikk vi igjennom hvordan vi 
kan bygge opp et bål og hva som er viktig for at 
bålet kan brenne godt. Tørr ved er viktig. Men det 
er også viktig at det som først skal ta fyr, bør ha 
mest mulig overflate med luft imellom. Da er det 
en fordel å lage mye små ved og spon. Det kan en 
lage ved hjelp av en kniv.  Når en bygger opp bålet, 
bør det legges oppå noen litt tykkere kubber slik at 
luft eller oksygen kommer godt til. Har en never fra 
bjørka er det bedre enn papir for å få fyr. Vi prøvde 
å bruke litt halm fra Rødlåven underveis til 
Bortnabekken for å vise at dette også er 
biobrensel, men den var litt fuktig og ga bare 
masse røyk! Barna fulgte med, for de visste at de 
skulle få prøve å lage bål selv etter lunsjen. 
 
 
Marte Aursand demonstrert hvordan man lager bål.  

 
 
 

Det som skjer når ved forbrenner var også en viktig del av læringen denne dagen. Vi 
mennesker forbrenner energi og kan holde varmen ved å gå og løpe. Vi trenger oksygen for å 
puste og ånde. I tillegg må vi kvitte oss med blant annet karbondioksid (CO2) og vanndamp – 
og det skjer når vi puster ut. Når veden i et bål forbrenner avgir den masse varme. Elevene 
lærte at flammene trenger oksygen for å brenne akkurat som oss mennesker. Men hva er 
det da som kommer ut i form av røyk? Etter hvert kom noen elever på at det måtte være 
karbondioksid. - Ja, og en viktig ting til, nemlig vann, sa Marte. Plutselig ble det opplagt at 
det var det omvendte av fotosyntesen! Røyken fra bålet består av vanndamp og CO2 og 



noen andre stoffer som gir sot. Selv om elever i 3.- og 4. klasse ikke har forutsetning for å 
forstå hele klimaproblemet, ble de fortalt at CO2 er en klimagass som det er for mye av i 
lufta rundt oss, og det skyldes at vi brenner for mye olje og kull som er langtidslagrede 
energikilder. Selv om det også kommer CO2 ut når vi brenner ved som kommer fra trær, så 
kan det ses på som en fornybar energikilde. Å fyre med ved er dermed bedre for klimaet, 
men bare om vi i tillegg reduserer bruken av olje og kull. For trær vokser jo opp igjen og 
binder ny CO2. Og store trær binder mer CO2 enn små trær for de har mange flere blader å 
ha fotosyntese i!   

 
Varmen fra bålet var god å ha denne kalde 
dagen med nysnø! Det ble også anledning til å 
snakke om hvor viktig det er med isolasjon, for 
det var ikke alle som hadde gode nok sokker til 
å holde kulden ute! Da var det godt at noen 
hadde ekstra par i sekken til utlån.   
Elevene fikk servert varm buljong, og det  
var populært!  
 
 

Etter matpausen rundt bålplassen, ble elevene delt inn i fem grupper og fikk utdelt 
fyrstikker, stor ved, små ved og spon. Ingen fikk benytte tenn briketter, for målet var at 
elevene skulle se at det gikk an å lage bål uten det. Alle gruppene fikk fyr på bålet og de 
lærte at det er viktig å holde veden samlet for at det skal bli nok «mat» til bålet, og at det 
samtidig er nok oksygen til at flammene skal holde seg i gang. De lærte også at samarbeid 
om å løse en oppgave krever at en snakker sammen, lytter til hverandre, blir enig i 
oppgavefordeling, at en ikke bestandig kan få det som en vil!  Uteskole gir læring på mange 
områder, og det fikk vi også bekreftet denne gangen. Elevene fikk lære om energi og 
kompliserte sammenhenger i naturen gjennom praktiske oppgaver og aktiviteter. Elevene 
fikk også en god mestringsfølelse ved at de greide å få fyr på bålet ved hjelp av prøving og 
feiling.  
 

 
 
 
 
Noen elever fikk prøve å 
tenne en fyrstikk for første 
gang, og det var stas det!   
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