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Lærer, supplerende informasjon og fasit 

Energi- og klimaoppdraget Antilantis  VG1-VG3 

 
 
Her får du  

 Informasjon om for- og etterarbeid.  

 Introduksjon programmet, sentrale begreper og fasit til spørsmålene eleven får i spillet under 
besøket på VilVite.  

 
 
Forarbeid til elevene 
Det finnes et eget forarbeid for elevene, med introduksjon og tips til hvor de kan finne mer stoff som 
omhandler sentrale tema i spillet. Forarbeidet presenteres på egne elevark som du finner på 
VilVites hjemmeside.  
 
Vi anbefaler også at dere ser introfilmen om hvordan spillet virker. Den ligger på programmets side 
på vilvite.no 

 
Informasjon til lærer  
 
Om Antilantis   
Antilantis er et dataspill der elevene skal styre et lite samfunn på øyen Antilantis. Fokus er på energi 
og klima. Elevene arbeider i grupper (maks 10 grupper) og hver gruppe får utdelt en PC og en 
mobiltelefon. Programmet består av spillet og eksperimenter i utstillingen. Til hvert av 
eksperimentene i utstillingen er det noen spørsmål som elevene svarer på ved hjelp av en ”app” på 
telefonen. Når de svarer rett på spørsmålene, låser dette opp tilgang til teknologier i spillet, for 
eksempel muligheten til å bygge vindkraftverk. Elevene står fritt til å velge hvor mye tid de vil bruke 
på henholdsvis utstillingen og på spillet. 
 

 
Sentrale begreper i Antilantis 
Begreper knyttet til den globale problemstillingen  
Energibehov, energiforbruk, energikilder, energibærere, klimakvoter, kjøp og salg av energi, 
klimagasser, drivhuseffekt. 
 
Metoder som reduserer forbruk av fossil energi 
Termisk energi fra omgivelsene (luft og grunnvarme), solenergi, elektrisk transport, hydrogendrevet 
transport, isolasjon, sparepærer, sparedusj og ENØK generelt. 
 
Energikilder og kraftverk 
Vindkraft, bølgekraft, tidevannsstrøm, kjernekraft, solvarme, kullkraft, bioenergi, avfallsenergi, 
biogass, fjernvarme, vannkraftverk, petroleum.  
 
Problemhåndtering ved hjelp av klimamanipulering/geoengineering    
Vi har definert klimamanipulering som metoder som motvirker klimatrusselen uten å begrense 
bruken av fossile energikilder. Vi prøver å presentere dette på en kritisk men balansert måte. 
Aktuelle metoder: 

 plassering av speil over atmosfæren 

 spredning av kjemikalier som danner reflekterende krystaller i atmosfæren 
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 løfting av sjøvann opp i atmosfæren for å danne reflekterende vanndråper og iskrystaller 

 øking av islagte flater ved å bruke ”snøkanoner” i vinterhalvåret 

 sprøyte reflekterende belegg på jordoverflaten 

 rense eksos for sotpartikler 

 samle CO2 fra forbrenningsgasser og lagre disse i geologiske reservoarer 

 samle CO2 fra forbrenningsgasser og lagre på havbunnen 

 syntetisk etterlikning av fotosyntese 

 hjulpet naturlig fotosyntese ved hjelp av skogplanting eller genmanipulering av planter 

 industriell fotosyntese i prosessanlegg 

 samle og forbrenne CH4 

 
 
 

 
 

Figuren viser et utsnitt av spillflaten til klimasimulatoren Antilantis 
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Spørsmålene som elevene besvarer i arbeidet med eksperimenter i utstillingen 

Eksperiment Oppgave Svar Feil Riktig 
 

Varmepumpen 

F1 

På hvilken side av varmepumpe 

systemet fordamper væsken? 

Den varme 

Den kalde 

Begge sider 

På hvilken side stiger trykket når du 

sykler? 

Den varme 

Den kalde 

Ingen sider 

Solfly – F2 
 
(Solceller) 
 

Hvordan fanges og utnyttes 

lysenergien?  

Lyset oppvarmer gass 

Linser fokuserer lyset 

Lyses speiles til solceller 

Hvilke partikkel beveger ser gjennom 

solcellene? 

Proton 

Elektron 

Ion 

L-mekker – F3 
 
(Elektrisk motor) 
 
 

Hva må tilføres likestrømsmotoren i 

tilegg til strømkilden?  

Et startelufttrykk 

Et spenningsfelt 

Et magnetfelt 

Hvordan oppstår kreftene som driver 

likestrømsmotoren rundt? 

Endringer i det elektriske feltet 

Strøm gjennom et magnetfelt 

Pulser i påtrykt spenning 

Knallraketten F4 
 
(Hydrogenrakett) 
 

Se i glassrørene under raketten. Er 

gassmengdene forskjellige? 

Ja, dobbelt så mye oksygen 

Ja, dobbelt så mye hydrogen 

Nei, like mye av begge. 

Hvordan antennes gassen? Ved høyt trykk 

Ved det mekaniske slaget 

Ved en elektrisk knist. 

1001 Watt – F5 
 
(Energiforbruk i 

hus) 

Hvor mye effekt trekker dusjen? 9000 Watt 

500 Watt 

1500 Watt 

Hvor stor del av verdens 

energiforbruk går til bygninger? 

Ca. 10 % 

Ca. 25 % 

Ca. 40 % 

E1  

Havenergi 

(Vindmøller, 

bølgekraftverk og 

havstrømskraftverk) 

Hvilken havenergiform har størst 

globalt potensial for 

energiproduksjon? 

Havstrømmingsenergi 

Vindenergi 

Bølgeenergi 

Hvilken bølgebevegelse brukes i 

dette bølgekraftverket? 

Opp og ned bevegelsen 

Bølgebrytningen 

Bevegelsen fremover 

E2 

Dampturbinanlegg 

med termisk 

restenergi 

Hvordan omgjøres atomkjerne-

energien til elektrisk energi i 

fusjonskraftverk? 

α-stråler akselererer elektroner  

Ved dampdrevende generatorer   

γ-stråler skytes inn i generatoren 

Hvor mye av varmeenergien i vannet 

utnyttes i fjernvarmeanlegg? 

Ca 85 % 

Ca 65 % 

Ca 50 % 
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Eksperiment Oppgave Svar Feil Riktig 
E3  

Kraftverket 

Hvilken energi har vannet i 

vannmagasinet over turbinen? 

Trykkenergi 

Stillingsenergi 

Bevegelsesenergi  

Hvorfor bygges demninger i 

elvekraftverk?  

For å få større trykk 

For å lagre vannet til vinteren.  

For å sikre en jevn vannmengde  

E4  

Dekket & Dypet 

Hvilke typer organisk materiale kan 

danne olje og gass?   

Dyr og plankton i havet  

Planter og dyr på land 

Begravde lag av kull  

Hvilke type brønner sikrer mest 

økonomisk utbytte av reservoarene? 

Korte vertikalbrønner til toppen av 

reservoaret 

Horisontalbrønner nederst i 

reservoaret 

E5 

Karbonfangeren 

Hvor i prosessen kan CO2 fanges 

opp? 

Bare før kraftproduksjon 

Bare etter kraftproduksjon 

Før eller etter kraftproduksjon. 

Hva er den mest effektive 

kombinasjonen? 

Rensing før kraftproduksjon og 

bruk av brenselcelle 

Rensing etter  kraftproduksjon og 

bruk av turbin 

Ingen rensing og bruk av turbin 

G1.1  

Hindre innstråling 

og absorpsjon av 

solstråling i 

atmosfæren  

Er det mulig at dette kan medføre 

uønskede endringer i vær systemene 

på jorden?   

Ja 

Nei 

Regnes disse metodene som 

økonomisk gjennomførbare? 

Ja 

Nei 

G1.2 

Hindre innstråling 

og absorpsjon av 

solstråling i 

jordoverflaten 

Hvilke av disse metodene anses for å 

være for dyrt til å gjennomføre? 

Snøkanoner i polområdene 

Rense eksos for sot 

Sprøyting av reflekterende belegg  

Vil disse metodene hindre forsuring 

av havene? 

Ja 

Nei 

G1.3  

Hindre 

opphopning av 

drivhusgasser i 

atmosfæren, CO2 

og CH4 

Vil disse metodene medføre 

permanent reduksjon i 

klimagassmengdene. 

Ja 

Nei 

Ja, ved sikker deponering 

Er det mulig at dette kan medføre 

uønskede endringer i vær systemene 

på jorden?   

Nei  

Ja 
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Etterarbeid basert på tilsendt e-post 
Når elevene har spilt spillet får de tilsendt en e-post med en rapport som viser konsekvensene av 

de avgjørelsene dere tok under spillet, og en prognose for fremtidens globale temperatur, basert på 

de byggeprosjektene og energitiltakene dere gjennomførte.  

 

 
 

Dette kan de bruke som grunnlag for diskusjon med andre grupper i klassen. Etterarbeidet er 

presentert for elevene på et eget elevark som ligger på VilVites hjemmeside. 


