
 

 

 

Veiledning for læringsprogrammet 

Energi- og klimaoppdraget Antilantis VG1-VG3 

For- og etterarbeid 
Vi legger til rette for læring ved at 
forarbeidet skal aktivisere  
elevenes forkunnskaper, mens  
etterarbeidet skal gi rom for 
refleksjon og oppsummering. 
 
Du velger selv anbefalte for- og  
etterarbeid (Vilvite.no) eller å  
benytte annet læringsmateriell. 

 
Estimert tidsbruk 
Forarbeid: 30-60 min.  
Etterarbeid: 30-60 min.  

Lærerens rolle på VilVite 

Formidler har ansvar for  
gjennomføring av programmet.  
 
Lærer har det overordnede  
ansvaret for elevene. Det kan 
være behov for at lærer hjelper 
til i løpet av økten. 
 

Velkommen til VilVite! 

Fagområde 

Naturfag, bærekraftig utvikling. 
Fysikk1. Geofag 2.  
Samfunnsfag VG1. 

Relevante kompetansemål  
- Gjøre rede for begrepet  
bærekraftig utvikling. 

- Kartlegge egne forbruksvalg 
og argumentere faglig og 
etisk for egne forbruksvalg 
som kan bidra til bærekraftig 
forbruksmønster. 
- Undersøke en global interes-

sekonflikt knyttet til miljøspørs-
mål og drøfte kvaliteten på  
argumenter og konklusjoner i 
debattinnlegg 

- Geofag 2: elementer fra ho-

vedområdene Georessurser og  

Klimaendringer. 

 

Fokus 
Miljø, bærekraft, ressurser og 

global oppvarming. 

 

  

Hva skjer på VilVite? 
 
Programmet fokuserer på holdning 
og bevisstgjøring. Antilantis er et 
dataspill der oppdraget er å skaffe 
nok energi til samfunnet på øya 
samtidig som du må ivareta klima 
og mangfold. Spillet er en  
kombinasjon av bruk av utstillingen 
og selve spillet. 
 
Elevene arbeider i grupper, og det 
er ikke en konkurranse. Det kan 
være opp til 10 grupper à 3 elever. 
Det er en fordel om gruppene er 
satt opp på forhånd.  
 
Det er én PC og en mobiltelefon  
til hver gruppe. Spillet spilles på 
gruppens PC og mobiltelefonene 
brukes til å svare på spørsmål i  
utstillingen. For å kunne svare på 
spørsmålene må elevene utføre 
eksperimenter og lese på skilter.  
 
Alle elevene får e-post med en 

rapport som bygger på de valgene 

de gjorde i spillet. Vi har laget et 

forslag til etterarbeid, hvor vi  

oppfordrer til diskusjon og  

refleksjon. 

Varighet: Ca. 120 min. 
 
Materialkostnad: Ingen. 
 
Antall: Maks 30 elever. 

Ankomst VilVite: 
Ankomst VilVite senest  
15 minutter før programstart. 
 
Gi beskjed om dere blir  
forsinket på tlf. 55 59 45 46. 
 
Dersom dere kommer for sent 
kan programmet bli forkortet. 
 
 


