
Fag: 
Geografi, understøtten-
de undervisning, det 
timeløse fag ”Uddan-
nelse og job”

Materialer: 
Der kræves en stabil 
internetadgang samt 
simple færdigheder i 
word. Materialet kan 
også tilpasses så opga-
ven bliver udleveret til 
eleverne i papirform.

Formål: 
Formålet med opgaven 
er at give eleverne mu-
lighed for at dykke ned i 
et praktisk arbejde med 
produktionskæden og 
begreberne fra arbejdet 
med erhvervshoved-
grupperne.

Forenklede fællesmål: 
Nedenstående er ek
sem pler på målsætnin-
ger fra ”Forenklede fæl-
lesmål”, som materia let 
lever op til.
Opgaven har fokus på 
at lade eleverne styrke 
deres undersøgelses-
kompetence, dette sker 
gennem en undersø-
gende fase, hvor elev
erne selv tilegner sig 
viden gennem videoklip 
og læsning på materia-
lets forskellige sider.
Eleverne skal tilegne 
sig viden om industri-
ens position i erhvervs-
hovedgrupperne og 
blive stabile i deres 
kendskab til de tre er-
hvervshovedgrupper.

Beskrivelse: 
Materialet er baseret på 
”Drøm større” under-
visningspakker.

7.9. Klasse

Overblik:
I løsningen af opgaverne kan du 
som lærer simpelt differentiere ved 
fx at lade fagligt stærke elever un-
dersøge vindmøllens tilblivelse fra 
start til slut, imens elever, der har 
færre faglige ressourcer, kan arbej-
de med en afgrænset del af proces-
sen. Som udgangspunkt kan opga-
ven bruges i geografi som en del af 
et større forløb, en evaluering af et 
forløb om erhverv eller som repetiti-
on i 9. klasse. Derudover kan opga-
ven integreres i den understøttende 
undervisning, hvor man let vil kunne 
lave opgaven som understøttende 
faktor efter et forløb i geografi.

Hjemmesiden er bygget op i hoved-
sider og undersider. Hovedsiderne 
hjælper eleverne til at navigere 
rundt og afgrænse deres undersø-
gelsesområde. Undersiderne hjæl-
per eleverne til at gå i dybden. På 
undersiderne er der tekstmateriale 
og videoer (både på engelsk og 
dansk).

Materialet kan kombineres med 
princippet om ”åben skole”; her på-
tænkt et besøg på en virksomhed, 
der producerer vindmøller eller en 
erhvervsskole, der favner de uddan-
nelser som materialet undersøger. 
Det vil give eleverne en oplevelse, 
som de kan koble til emnet, ligesom 
det kan give dem mulighed for at 
stille eventuelle spørgsmål til de, 
der har det i hænderne til hverdag.

Udførelse:
Eleverne skal introduceres til 
konceptet ”produktionskæde” og 
have en viden om hovederhvervs-
grupperne.

 Lad eleverne læse opgaven   
 igennem og giv dem mulighed for  
 at stille spørgsmål

 Herefter skal eleverne i gang med  
 at undersøge – du behøver ikke  
 at kende alle links, men skal ind 
 tage en vejledende position.

 Når eleverne synes, de har løst  
 opgaverne i boksen til højre, er   
 det tid til at udfylde produktions  
 kæden

 Her skal eleverne kombinere   
 deres opgaver og de tomme felter  
 i produktionskæden.

 Når produktionskæden er udfyldt,  
 er opgaven løst.

Lærervejledningen for
”Produktionskæde og
erhvervshovedgrupper“
- grundlag for gode timer i
 vindmøllens tegn
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grupper

Forløbet inkluder-
er det timeløse 
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Forfatter: 
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Opgaven

 Du skal bruge følgende links til at løse opgaven:

http://drømstørre.dk/lessons/produktion/

https://www.ug.dk/

http://www.ens.dk/undergrundforsyning/vedvarendeenergi/
vindkraftvindmoller

 Du skal undersøge produktionskæden for en vindmølle og   
 udvælge fem punkter, som du vil under søge nærmere 
 – det skal stilles op i produktionens kronologiske række følge.
Undersøgelsen af de fem punkter skal indeholde:
 En dækkende overskrift.
 Hvilken uddannelse kræver det at udføre dette led i produk 

tionskæden?
 Hvilket arbejde bliver der udført, og hvilken erhvervshoved-

gruppe passer medarbejderens job i?
 Du skal nu placere de fem punkter i tidslinjen med de infor

mationer, du har fundet.
 Det skal være tydeligt, hvor det er enten primære, sekundære 

eller tertiære erhverv, der varetager opgaven.

Vigtige begreber

Produktionskæde

Vedvarende energi

Primære erhverv

Sekundære erhverv

Tertiære erhverv

Nye forenklede fællesmål:
 Tilegnelse af viden om industriens position i erhvervshovedgrupperne.
 Styrkelse af undersøgelseskompetence gennem videnstilegnelse vha. videoklip og læsning.

Tidsforbrug:
To lektioner til at undersøge. En lektion til at udfylde produktionskæden.
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