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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. 
 

Materialet indeholder det timeløse fag ”Uddannelse og Job” 

 

 

Produkt ét - Portræt 

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 placerer 

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 sammen med nogen osv. 

Produkt to - avisforside 

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

Nu skal I lave en avisforside, der med sensations-
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 vindmøllen, 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: 
2-3 lektioner til forarbejde og undersøgelse 

To lektioner til udarbejdelse af produkter (produktopgaver) 
Evt. lektioner til fremlæggelser eller anden deling af besvarelser. 


