
Bilde 1: Energi er det som får ting til å skje. 
Tenk deg en mobiltelefon, for eksempel. Hvis 
det ikke er energi på telefonen, kan man ikke 
bruke den. Det er sånn med mennesker også. 
Når vi ikke har energi blir vi slappe og slitne, og 
vi klarer ikke gjøre alt som vi har lyst til.
Men hva er egentlig energi?

Bilde 2: Energi er usynlig. Vi vet egentlig ikke 
helt hva energi er, men vi vet hva energi gjør. 
Energi gjør at lyspæra lyser, at busser, biler og 
tog kan kjøre fremover og at mennesker kan gå 
og løpe.



Bilde 3: Vi får energi fra forskjellige ting. Dyr og 
mennesker får energi fra maten de spiser. De 
grønne plantene får energi fra sollys.

Bilde 4: Transportmidler, som båter eller fly, bruker ofte 

bensin eller diesel for å kunne bevege seg.

Bilde 5: Båter kan også heise seil og la vinden blåse dem 

over vannet.

Bilde 6: 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.



Bilde 10: Isen kom fra melk, som ei ku hadde laget. Kua 

spiste grønt saftig gress, og gresset vokser fordi sollyset 

skinner på det.

Bilde 7: 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.

Bilde 8: 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.

Bilde 9: 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?



Bilde 14: For å lage elektrisitet av vannenergi må det 
bygges en demning for å samle opp vann. Det legges rør 
inn til vannet i demningen. Vannet renner med stor fart 
gjennom røret. Dette skaper bevegelsesenergi som igjen 
skaper bevegelse i en turbin i vannet. Denne energien 
sendes videre til en generator og omdannes til elektrisitet 
som vi kan bruke.

Bilde 11: En bil trenger bensin for å kunne kjøre. Bensin 

lages av olje som vi finner under jordoverflaten.

Bilde 12: Olje, kull og gass kalles ofte for fossile energikil-

der 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.

Bilde 13: 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.


