
Veileder til lærere 
Skamfett med Elvett  

 
 

Hvert år er det rundt 3000 boligbranner. Rundt halvparten av dem skyldes feil bruk av elektriske 

apparater eller feil på elektrisk anlegg.  

Det lokale eltilsynet (DLE) skal bidra til økt elsikkerhet og forebygge branner ved å tilby undervisning 

til ungdomsskoleelever. Lyse ønsker å gjøre dette på en måte som fenger elevene og har i 2018 laget 

et nytt undervisningsopplegg.  

 

Undervisningsopplegget for ungdomstrinnet (primært 9. klasse) består av en presentasjon som 

inneholder flere korte filmsnutter, demonstrasjon med VR-briller og quiz (Kahoot). Presentasjonen 

er innom temaene:   

• Produksjon, overføring og omsetning av strøm 

• Sikker og fornuftig bruk av strøm i boliger 

• Brann forårsaket av feil bruk av strøm 

• Brannvern 

 

Produksjon av vannkraft og transport av strøm 
Den første del av presentasjon handler om produksjon av strøm fra vannkraft, og beskriver hvordan 

et vannkraftverk fungerer. I notatfeltet på hvert lysbilde er det gitt mer utfyllende informasjon. Det 

er ikke nødvendig å gi all informasjonen i notatfeltet til elevene. Det er også informasjon om 

hvordan strøm transporteres i strømnettet og fram til sluttkunder.  

En film som viser hvordan strøm blir til og transporteres fram til sluttkunde er lagt inn i starten. 

Filmene i presentasjonen må kjøres med lyd for å få godt utbytte.  

 

Hvis du ønsker mer informasjon enn det som er i notatfeltet, så er det laget en brosjyre for det nye 

kraftverket i Lysebotn som ble satt i drift i 2018. Brosjyren forteller ikke bare om prosjektet, men gir 

også beskrivelser og illustrasjoner for å forklare hvordan kraftverket produserer strøm. 

https://www.lysekonsern.no/getfile.php/1312619-

1473753515/Dokumenter/vannkraftprosjekter/Lysebotn%202/Rapport%20om%20Lysebotn%202.pd

f    

 

Lyse har også flere filmer som omhandler produksjon av strøm og strømmarkedet hvis dere ønsker å 

ha mer om dette temaet i undervisningen:  https://vimeopro.com/lyse/folg-strommen   
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https://www.lysekonsern.no/getfile.php/1312619-1473753515/Dokumenter/vannkraftprosjekter/Lysebotn%202/Rapport%20om%20Lysebotn%202.pdf
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Elsikkerhet 
Den andre delen av presentasjonen handler om ulike aspekter ved elsikkerhet og brannvern. I denne 

delen av presentasjonen er det lagt inn korte filmsnutter som vises, og som danner grunnlag for 

diskusjon innimellom filmsnuttene. I notat til lysbildene er det lagt inn forslag til spørsmål som kan 

brukes for å få i gang en diskusjon med elevene.  

 

Filmene er lagt inn i presentasjonen slik at de 

starter automatisk    

Etter at presentasjonen er gjennomgått kan 

dere gjøre en virtuell kontroll av elsikkerhet i et 

hus ved hjelp av VR-briller.  

Elevene starter med å sjekke hvordan elbilen er 

ladet på gårdsplassen før de går inn i huset. Der 

blinker de seg ut potensielle farer i kjøkkenet, 

på stua og soverommet i tillegg til vaskerommet 

i kjelleretasjen. 

 

Vi tror og håper at bruk av VR-briller bidrar til å øke elevens umiddelbare engasjement, gir aktiv læring 

og hjelper elevene til å utforske ulike virkeligheter som ikke kan utforskes i et tradisjonelt klasserom.  

 

I esken med VR-briller ligger det bruksanvisninger som brukes for å komme i gang. Der er det link som 

kan skrives inn i nettleser på mobiltelefonen eller QR-kode som kan skannes inn. Anbefaler at elevene 

blir rådet til å stå i ro når de har på seg VR-briller. Det er ikke nødvendig til å fysisk gå for å bevege seg 

i den virtuelle virkeligheten.  

Fint om dere gir beskjed om briller som er defekte og legger de øverst med gul lapp, så gjør dere det 

enklere for oss å ha kontroll før neste skole får utstyret.  

 

Quiz på Kahoot 
Det kjøres til slutt en quiz via Kahoot som handler om elsikkerhet. Kahoot er lagt inn i 

presentasjonen og kan startes direkte derfra. 

 

Dere kan velge om elevene skal spille enkeltvis mot hverandre, eller på lag. Velges "team-mode", så 

kan flere spille sammen på en telefon/nettbrett/pc. Det gis da ekstra tid til diskusjon før svaret må 

avgis. 

 

Klasser som gjennomfører quiz er med i trekning av premie til klassen. Det trekkes ut premie en gang 

i halvåret (mai og desember). De som vil være med i trekningen må fylle ut skjema som lå i eposten 

som er sendt ut.  Link til påmelding for å være med i trekning: 

https://lyse.pameldingssystem.no/elvett    

 

 

https://lyse.pameldingssystem.no/elvett


Beregnet tid per del 
 

Når vi har kjørt igjennom presentasjonen sammen med VR-briller og Kahoot, så ser vi at det er behov 

for en del tid til å komme i gang med VR-briller. En fornuftig deling av tid mellom de ulike delene kan 

være 1/3 på tema energi i presentasjon, 1/3 på tema elsikkerhet i presentasjonen og 1/3 til VR-

briller og Kahoot.  

 

 

 


