
Fag: 
Fysik/kemi, understøt-
tende undervisning, det 
timeløse fag ”Uddan-
nelse og job”

Materialer: 
Der kræves en stabil 
internetadgang. Mate-
rialet kan også tilpas-
ses, så opgaven bliver 
udleveret til eleverne i 
papirform.

Formål: 
Formålet med opga-
ven er at give eleverne 
en smagsprøve på 
arbejdet med vind-
energi. Eleverne skal 
undersøge nogle af de 
begreber fra vindener-
gi-emnet, der er en del 
af fysik/kemi.

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. 
Skabe forståelse for 
teknologiens mulig-
heder for at udnytte 
naturens ressourcer

Beskrivelse: 
Materialet er baseret på 
”Drøm større”-undervis-
ningspakker.

7.-9. Klasse

Overblik:
Som udgangspunkt kan opgaven 
bruges i fysik/kemi som en del af et 
større forløb eller som repetition i 
9. klasse. Derudover kan opgaven 
integreres i den understøttende 
undervisning, hvor man let vil kunne 
lave opgaven som understøttende 
faktor inden et forløb om emnet i 
fysik/kemi.
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 
påtænkt et besøg på en virksom-
hed, der producerer vindmøller, en 
erhvervsskole eller et universitet, 
der favner nogle af de uddannelser 
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 vide, at opgaven som 
udgangspunkt er afgrænset til de 
forskellige sider på linket, nederst i 
opgaven. Ellers kan det let gå hen og 
blive en google-løsning af opgaverne 
i stedet for at fagligt fokus.

- 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   
 indtage en vejledende position.  
 Evt. kan du løbende spørge ind  
 til de tre vigtige begreber, for at 
 sikre at eleverne får dem med i   
 deres arbejde.

- Når eleverne synes, de har løst  
 de første to opgaver, skal de   
 fremlægge deres svar for hin-  
 anden. På den måde får de deres  
 skrevne svar ind mundtligt, lige  
 som eleverne kan tjekke hinan-  
 den. 

- Den sidste opgave skal give   
 eleverne et samfundsperspektiv  
 og vise dem hvilke muligheder,   
 der er for at angribe emnet 
 ”Vind energi” i samfundet.

drømstørre.dk

Lærervejledningen for
”Vindenergi i fysik/kemi“
- grundlag for gode timer i
 vindmøllens tegn
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Undersøg

1. Hvad er aerodynamik, og hvad har det med 
 vindenergi at gøre?
 
2. Hvordan bliver vind til strøm, og hvilken metode bruger man  
 for at udnytte vinden bedst muligt?

For at finde svarene skal du bruge linket til undervisnings-
materialet nederst på siden. 

Klik på ”baggrundsviden om vindenergi”

I grupper af to-tre personer skal I fremlægge svarene for 
hinanden.

Når I har fundet svarene, skal I undersøge hvilke uddannelser, 
der giver adgang til at arbejde med vindenergi 
- brug linket: www.ug.dk 

Vigtige begreber

 Aerodynamik

 Vindudnyttelse

 Vindturbine

Nye forenklede fællesmål:
- Styrkelse af undersøgel-  
 seskompetence gennem 
 videns-tilegnelse vha. 
 videoklip og læsning

- Skabe forståelse for 
 teknologiens muligheder  
 for at udnytte naturens 
 ressourcer

Tidsforbrug:
To lektioner til undersøgelse af spørgsmål.
En lektion til at fremlægge for hinanden og lave den sidste undersøgelse.

Link til undervisningsmaterialet: http://drømstørre.dk/courses/fra-forarbejde-til-faerdig-moelle/

drømstørre.dk


