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Hva er energi? 

 

Energi er det som får ting til å skje. Uten energi ville alt stått stille. Energi 
finnes overalt rundt oss. Likevel kan det være litt vanskelig å forstå hva 
energi egentlig er.  
 

 

Alt som er laget av noe kan vi både føle og se. Hvis vi mister det faller det 
mot bakken, og hvis det knuser eller brekker går det i mindre biter. Det tar 
plass og kan både måles og veies. Sånn er det ikke med energi. Energi er 
usynlig og kan ikke plukkes opp, brettes sammen eller deles i to. Ingen vet 
faktisk hva energi er! Men vi vet hva energi gjør. For vi kan se og føle 
effektene av energi.  
 

 

Når vi er slappe og matte, må vi spise for å bli pigge igjen. Maten gir oss 
energi til å bevege oss. Sånn er det for alle dyr også, mens de grønne 
plantene trenger sollyset for å få energi.  
 

 

Transportmidler, som båter eller fly, bruker ofte bensin eller diesel for å 
kunne bevege seg. Båter kan også heise seil og la vinden blåse dem over 
vannet. Både sol, mat, drivstoff og vind er eksempler på energikilder, altså 
steder vi kan hente energi fra. Det finnes veldig mange energikilder, men 
ikke alle er like enkle å bruke.  
 

 

Ja, for energi kan lagres. Batterier inneholder lagret energi. Når vi setter 
dem i noe som kan utnytte batterier, får de ting til skje. Vann som er lagret i 
dammer inneholder også energi, for når vannet slippes nedover får det stor 
fart og kan drive turbiner som igjen produserer strøm. Brødskiva du spiste 
til frokost lå sikkert stille på tallerkenen, men den inneholdt masse lagret 
energi som kroppen din kan bruke.  
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Når energi brukes, blir den ikke borte. Faktisk kan energi verken lages eller 
brukes opp! Men energi kan gå over til andre former. Hver gang energi 
brukes, skjer det energioverganger. Og energien går alltid over til en form 
som er litt mindre nyttig. Det betyr at den er litt vanskeligere å bruke om 
igjen.  
  
Her er et eksempel på energioverganger: Når du løper, bruker du energi. 
Samtidig blir du veldig varm, for musklene dine lager mye varme når du 
bruker dem. Varmen er en form for energi, men den er ikke så lett å bruke 
til noe neste gang. 

 

Energi kan være fornybar eller ikke-fornybar. Fornybare energikilder er kilder 
som ikke blir brukt opp når vi bruker dem, sånn som sola, vinden, eller 
vannet. Ikke-fornybare energikilder er kilder som brukes opp og som vi kan 
gå tom for. Kull, olje og gass er eksempler på ikke-fornybare energikilder.  
 

 

Nesten all energi vi bruker kommer faktisk fra sola! Sollyset gjør at plantene 
kan drive fotosyntese og lage sukker. Sola varmer opp hav og land og skaper 
vind, bølger og driver vannets kretsløp.   
 

 

Når du spiser en is får du energi så du kan løpe ut og leke. Energien fra 
isen blir til latter, høye baller og litt varm svette. Men hvor kom isen fra? 
Den kom fra melk, som ei ku hadde laget. Kua spiste grønt saftig gress, og 
gresset vokser fordi sollyset skinner på det.  
 

 

Et stort fly trenger flybensin for å kunne lette og fly i lufta. Flybensin lages 
av olje som vi finner under jordoverflaten. Olje, kull og gass kalles ofte for 
fossile energikilder fordi de er laget av dyr og planter som levde for mange 
millioner år siden. Da fikk de energi til å vokse fra sola. De døde dyre- og 
planterestene er langsomt blitt omdannet til olje, kull og gass. Denne 
prosessen tar millioner av år, derfor er olje, kull og gass ikke-fornybare 
energikilder. 

 

Mange biler kan bruke strøm som energikilde. I Norge lager vi mye strøm 
ved hjelp av vann. Vannet samles i store dammer og slippes ut så det får 
stor fart. Mye vann med stor fart kan drive turbiner rundt, og da lages det 
strøm. Vannet kommer fra snøsmelting og regn, og det er sola som sørger 
for at snøen først smelter, at vannet fordamper og at det igjen faller ned 
som regn. 

 


