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

Materialer: 
Der kræves en stabil 
internetadgang. Mate-
rialet kan også printes, 
så opgaven bliver ud - 
leveret til eleverne i 
papirform.

Forenklede fællesmål: 
Nedenstående er, ek-
sempler på målsætnin-
ger fra ”Forenklede fæl-
lesmål”, som materia let 
lever op til.
Skabe perspektiv mel-
lem nationale, regiona-
le og globale påvirknin-
ger og sammenhænge. 
Styrke undersøgelses-
kompetence og kilde-
kritisk arbejde.

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

7.-9. Klasse

Overblik:
Som udgangspunkt kan opgaven 
bruges i historie som en del af et 
større forløb om industri, som selv-
stændigt arbejde med kompetencer 
i historiefaget eller som optakt til 
arbejdet med den nye tværfaglige 
eksamensform, som historie bliver 
en del af.

Derudover kan opgaven integreres 
i den understøttende undervisning, 
hvor man let vil kunne lave opgaven 
som understøttende faktor for histo-
riefaget generelt.

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.

Materialet kan kombineres med 
princippet om ”åben skole”; her på-
tænkt et besøg på en virksomhed, 
der producerer vindmøller eller en 
erhvervsskole, for at give indblik i 
hvordan man er nået fra tanken om 
vindmøllen til vindmølle industri og 
uddannelser, der giver mulighed for 
at arbejde med den fortsatte udvik-
ling af vindmøller – et slags historisk 
komma, hvor eleverne får en direkte 
nutidsdimension på deres faglige 
arbejde.

Udførelse:
- Lad eleverne læse opgaven   

igennem og giv dem mulighed for  
at stille spørgsmål.

- Herefter skal eleverne i gang med  
at undersøge – læreren behøver

  ikke kende alle møllerne på for-
hånd, men for at sikre fagligt  

 indhold, er det en god idé at be-
grænse eleverne til den enkelte 
side (og undersider) i første om-
gang, så det ikke bliver en google-
løsning.

- Når eleverne synes, de har løst  
undersøgelsen og besvaret 
spørgsmålene, kan de gå videre  
til produktopgaven.

- Produktopgaverne kan differentie-
res blandt eleverne, ved at lære-
ren vejleder eleverne til den opga-
ve – de enten er sikker på succes 
eller udfordring i, alt efter behov. 
Ligeledes kan krav til form på 
pro  dukterne varieres efter den en-
kelte elevs evner på en computer, 
samt niveau af undersøgelses-
kompetence.

- En eventuel fremlæggelse kan  
bestå i en printet udgave af alle 
portrætter og forsider, der så  
stilles til fernisering i klassen eller  
et sted på skolen, så alle kan  
se/læse/opleve produkterne.
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Vindmøllens 
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Materialet 
indeholder det 
timeløse fag 
”Uddannelse 
og Job”

Forfatter: 
Kamilla Holse Palbjørn-Pedersen

        
Fra idé til handling 

– et historisk arbejde med vindmøllen som banebrydende idé og 
succesfuld industri

Sæt jer i en gruppe og se filmene fra 1850 til og med 1990’erne:
http://drømstørre.dk/lessons/vindmoellens-historie/

For mere information, kan I læse teksterne eller få dem læst 
højt.

Herefter skal I på jagt, online, for at finde svarene på følgende 
spørgsmål:
- Hvad er årsagen til, at man begynder at lave vindmøller?
- Hvilken rolle spiller Danmark i udviklingen af vindmøllen op  
 gennem tiden?
- Hvilken betydning har vindmøllen som opfindelse for dansk  
 industri i din region? (arbejdspladser, uddannelse mv.)
 
Når I har fundet svar på spørgsmålene, er det tid til at dykke lidt 
længere ned – her kan I vælge mellem de to produktopgaver, 
der er beskrevet i boksene.

Produkt ét - Portræt

Produkt to - avisforside

Vælg en af de væsentlige personer, der 
er med til at gøre vindmøllen til en realitet. 
Gense evt. filmene for at finde ud af hvem, 
der var med.

Nu skal I lave et portræt af personen, der pla-
cerer vedkommende i en historisk kontekst.

Dvs. hvornår blev personen født (årstal), og 
hvilken tid var det (samfundsmæssigt opsving 
eller andre væsentlige ting). Hvilken familie 
voksede han op i, fik han uddannelse, har 
han været sendt i krig, arbejdede han sam-
men med nogen osv.

Vælg en af de epokegørende vindmøller, der 
er listet under filmene i højre side på: 
http://drømstørre.dk/lessons/vindmoellens-hi-
storie/ 

Nu skal I lave en avisforside, der med sen-
sations-journalistik fremfører netop denne 
mølle, som det vigtigste skridt til dato inden 
for vindmølleindustrien. Husk at forsiden skal 
matche tiden, hvor den er skrevet - både i 
udseende og tone.

Undersøg hvilken betydning netop denne 
mølle har haft for den videre udvikling af vind-
møllen, hen mod dem vi har i dag, og inddrag 
dette i indholdet.

Forenklede fællesmål:
Skabe perspektiv mellem nationale, regionale og globale påvirkninger og sammenhænge. 
Styrke undersøgelseskompetence og kildekritisk arbejde.

Tidsforbrug:
To til tre lektioner til forarbejde og undersøgelse.To lektioner til udarbejdelse af produkter (produktopgaver) 
Evt. lektioner til fremlæggelser eller anden deling af besvarelser.
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