
 
   

      

Skolerne ud i naturen 
Mellemtrinnet 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Klima & miljø 
Undervisningsforløb: Grøn energi - del 1 - introduktion 

Indhold 

Lektioner Side 

Introduktion 1 

Modul I Introduktion til grøn energi 1-2 2 

Modul II Byg din egen vindmølle 2 3 

Modul III Evalueringsmodul 2 4 

Læringsmål & bilag 5 

Introduktion 

Dette er del 1 af Naturlandets interaktive undervisningsforløb om grøn energi. Del 1 er 
en introduktion til Grøn energi og vindmøller, og kan gennemføres uafhængigt af del 2 
og 3. 

Del 1 består af 3 moduler og kan gennemføres på 5-6 lektioner, alt efter hvordan du 
vælger at benytte materialet. 

Det sidste modul er et evalueringsmodul, som gennemføres i appen Naturlandet 
Lolland-Falster. Eleverne går en kort tur, genopfrisker det lærte, og svarer på en lille 
quiz med 4 spørgsmål. 
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Skolerne ud i naturen 
Mellemtrinnet 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Klima & miljø 
Undervisningsforløb: Grøn energi - del 1 - introduktion 

Modul I 
Introduktion til grøn energi (1-2 lektioner) 

● Se videoen fra FN om bæredygtigt forbrug 

● Læs teksten herunder højt for eleverne, eller lad dem læse den selv. 

Grøn energi 
Den stigende udledning af CO2 er med til at forandre verdens klima. Temperaturen og 
vandstanden i havene stiger, og vejret bliver vildere. For at begrænse 
klimaforandringerne og begrænse CO2-udslippet er det nødvendigt at ændre vores 
energiforbrug. Vi skal bruge flere vedvarende energikilder. Grøn energi er en type 
vedvarende energi, som udleder minimal CO2. Grøn energi er for eksempel solenergi, 
vindenergi og jordenergi. 

I Danmark er ambitionen, at vi skal være uafhængige af fossile brændstoffer i 2050, 
fordi de udleder for meget CO2. Fossile brændstoffer er for eksempel kul, olie og gas. 
Vedvarende energi skal altså kunne dække hele vores energiforbrug. 

● Tal med eleverne om hvor meget energi de bruger. Hvor mange timer om dagen 
bruger de elektricitet? Hvad bruger de det til? Tænk også på opladning af telefon, 
tøjvask, benyttelse af familiens elbil, elløbejul og lignende. 

● Diskuter i klassen: 
1) Hvorfor kan vi ikke allerede bruge 100% grøn energi i dag? Hvorfor først i 

2050? 
2) Hvordan kan vi bruge den energi, vi har til rådighed på den bedst mulige 

måde? 
3) Hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige energityper? 

Tilvalg: Diskuter det skjulte energiforbrug i klassen. Download, streaming og data 
vægter tungt i det globale energiforbrug. Hvad kan man gøre ved det? 

Side 2 af 4 

https://www.youtube.com/watch?v=oyjrrhFpje8
https://www.co2webbalance.dk/hvordan-paavirker-vores-internetvaner-klimaet/


 
   

      

Skolerne ud i naturen 
Mellemtrinnet 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Klima & miljø 
Undervisningsforløb: Grøn energi - del 1 - introduktion 

Modul II 
Byg din egen vindmølle (2 lektioner) 

● Følg instruktionerne fra Astra og byg jeres egne vindmøller i klassen. 

● Test vindmøllerne forskellige steder indendørs - hvor blæser det mest? 

● Diskuter resultaterne tilbage i klassen. Hvilke variabler var gældende i forhold til 
forsøget med vindmøller? Tænk for eksempel på bevoksning, højde, 
bygningstæthed m.m. 
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https://astra.dk/tildinundervisning/vindm%C3%B8lle


 
   

      

Skolerne ud i naturen 
Mellemtrinnet 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Klima & miljø 
Undervisningsforløb: Grøn energi - del 1 - introduktion 

Modul III 
Evalueringsmodul 

Dette evalueringsmodul bør kun gennemføres hvis eleverne har arbejdet med de andre 
moduler i forløbet. 

Modulet understøttes af en lokal rute i appen Naturlandet Lolland-Falster, så tæt på din 
skole som muligt. Ruten er ca. 1,5 km lang, og tager ca. 60 minutter for eleverne at gå, 
inkl. læsning, diskussion og quiz. Der er indbygget en quiz om grøn energi hen imod 
slutningen på ruten, markeret med et spørgsmålstegn på grøn baggrund. Når eleverne 
nærmer sig dette, dukker en ugle på rød baggrund op. Dette åbnes, og her kan 
eleverne svare på quizzen. Eleverne skal indtaste din email, således at svarene tilgår 
dig direkte. 

● Del eleverne op i grupper som går turen sammen svarer fælles på quizzen. 

● Saml klassen på en græsplæne afslutningsvis, og diskuter i fællesskab svarene 
på quizzen. 

Side 4 af 4 



Efter 4. klassetrin
Kompetence-
område Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensområder og -mål

Undersøgelse Eleven kan gen-
nemføre enkle  
undersøgelser på 
baggrund af egne 
forventninger.

 Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer  Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr

1. Eleven kan sortere  
og klassificere.

Eleven har viden om 
naturfaglige kriterier 
for sortering.

Eleven kan iden
tificere stoffer og 
materialer i produkter 
fra hverdagen.

Eleven har viden om 
materialer og stoffer  
i produkter.

Eleven kan deltage  
i dissektion af dyr.

Eleven har viden  
om sammenlignende 
anatomi.

Eleven kan indsamle 
og bestemme dyr, 
planter, svampe og 
sten, herunder med 
digitale databaser.

Eleven har viden  
om hovedgrupper  
af sten og enkel 
klassifikation af dyr, 
planter og svampe.

Eleven kan udføre 
enkle undersøgelser 
om atmosfærisk  
luft og lys.

Eleven har viden  
om egenskaber  
ved atmosfærisk  
luft og lys.

2. Eleven kan opstille 
forventninger,  
der kan testes  
i undersøgelser.

Eleven har viden om 
enkle undersøgelsers 
muligheder og 
begrænsninger.

Eleven kan designe 
og afprøve enkle 
produkter.

Eleven har viden  
om enkel produkt
udvikling.

Eleven kan 
undersøge åndedræt 
og blodkredsløb.

Eleven har viden  
om åndedræt og 
blodkredsløb hos 
mennesker og dyr.

Eleven kan under
søge dyrs og planters 
tilpasninger til 
naturen.

Eleven har viden  
om dyrs og planters 
levesteder og 
livsbetingelser.

Eleven kan gennem
føre enkle målinger af 
vejret, herunder med 
digitalt måleudstyr.

Eleven har viden  
om nedbør, vind  
og temperatur.

Modellering Eleven kan  
anvende modeller 
med stigende  
abstraktionsgrad.

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr  Jorden og solsystemet

1. Eleven kan 
konstruere enkle 
modeller.

Eleven har viden  
om symbolsprog  
i modeller.

Eleven kan lave 
elektriske kredsløb 
ud fra enkle 
diagrammer.

Eleven har viden om 
elektriske kredsløb.

Eleven kan med 
modeller fortælle om 
menneskers og dyrs 
indre og ydre 
opbygning.

Eleven har viden  
om menneskers  
og dyrs indre og ydre 
opbygning.

Eleven kan på enkle 
kort forklare signa
turers betydning, 
herunder på digitale 
kort.

Eleven har viden om 
signaturer på kort.

Eleven kan  
illustrere nedbør  
og temperatur  
over tid.

Eleven har viden  
om enkle grafer  
til illustration  
af nedbørs og 
temperaturmålinger.

Eleven kan med 
modeller fortælle  
om hovedtræk af 
Jordens, Månens og 
Solens indbyrdes 
bevægelser, herunder 
med animationer.

Eleven har viden om 
Jordens, Månens  
og Solens indbyrdes 
bevægelser.

2. Eleven kan anvende 
enkle modeller til at 
vise helheder og 
detaljer.

Eleven har viden  
om modellers 
detaljeringsniveau.

Eleven kan fremstille 
enkle modeller over 
en husstands 
forsyning med vand, 
el og varme samt 
spildevands og 
affaldshåndtering.

Eleven har viden  
om lokalområdets 
forsynings og 
afledningssystemer.

Eleven kan anvende 
flere typer modeller, 
der illustrerer 
blodkredsløbet.

Eleven har viden  
om illustration af 
blodkredsløbet.

Eleven kan på  
enkle kort udpege 
plantebælter og 
klimazoner, herunder 
på digitale kort.

Eleven har viden  
om fordeling af 
kontinenter, hav, 
klimazoner og 
verdensdele.

Eleven kan 
sammenholde egne 
vejrobservationer 
med en enkel 
vejrudsigt, herunder 
med digitale vejrkort.

Eleven har viden  
om en vejrudsigts 
formål og struktur.

Eleven kan med 
modeller sammen
ligne solsystemets 
planeter.

Eleven har viden  
om hovedtræk  
af solsystemets 
opbygning.

Perspektivering Eleven kan  
relatere natur  
og teknologi til  
andre kontekster.

 Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan relatere 
viden fra natur/
teknologi til andre 
regioner.

Eleven har viden om 
regionale forskelle  
og ligheder i natur  
og teknologi.

Eleven kan beskrive 
en proces fra 
ressource til færdigt 
produkt og fra 
produkt til ressource.

Eleven har viden  
om enkle produk
tions kæder.

Eleven kan sammen
ligne egne levevilkår 
med andres.

Eleven har viden om 
levevilkår forskellige 
steder i verden.

Eleven kan fortælle 
om dyre og planteliv 
andre steder på 
Jorden.

Eleven har viden  
om naturområder.

Eleven kan sammen
ligne vejrdata fra 
Danmark med 
vejrdata fra andre 
regioner.

Eleven har viden om 
forskelle og ligheder  
i temperatur, nedbør 
og vindhastighed.

Eleven kan skelne 
mellem astronomi  
og alternative 
forklaringer om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse.

Eleven har viden om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse.

2. Eleven har viden om 
centrale naturfaglige 
og teknologiske 
udviklinger.

Eleven kan beskrive 
sammenhæng 
mellem behov  
for og udvikling af  
et produkt.

Eleven har viden om 
teknologiudvikling 
gennem tiden.

Eleven kan diskutere 
årsager til sund og 
usund livsstil.

Eleven har viden  
om sundheds
fremmende faktorer.

Eleven kan fortælle 
om landskabets 
udvikling gennem 
tiden.

Eleven har viden  
om menneskets 
påvirkning af 
naturområder 
gennem tiden.

Kommunikation Eleven kan  
beskrive enkle  
naturfaglige og 
teknologiske  
problemstillinger.

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan formidle 
egne data mundtligt 
og skriftligt.

Eleven har viden  
om medier og 
formidlingsformer.

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt anvende 
centrale fagord og 
begreber.

Eleven har viden om 
fagord og begreber.

Eleven kan læse  
og skrive enkle 
naturfaglige tekster.

Eleven har viden om 
enkle naturfaglige 
teksttypers formål  
og struktur.2.

 Bindende rammer i Fælles Mål  Vejledende færdigheds og vidensmål 

FÆLLES MÅL Natur/teknologi 6

Naturteknologi Grøn energi - del 1 
Modul 1

 

 ✓ 

✓
Eleven kan sætte 
naturfaglig og 
teknologisk udvikling 
i historisk perspektiv. ✓



Efter 6. klassetrin
Kompetence-
område Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensområder og -mål

Undersøgelse Eleven kan designe 
undersøgelser  
på baggrund af  
begyndende  
hypotesedannelse.

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi

1. Eleven kan 
gennemføre enkle 
systematiske 
undersøgelser.

Eleven har viden  
om variable i en 
undersøgelse.

Eleven kan iden
tificere stoffer og 
materialer i 
produkter.

Eleven har viden  
om stoffers  
og materialers 
egenskaber  
og kredsløb.

Eleven kan gennem
føre fysiologiske 
forsøg ved brug af 
enkelt digitalt 
måleudstyr.

Eleven har viden  
om motion.

Eleven kan udføre 
enkle feltunder søg
elser i natur områder, 
herunder med digitalt 
måleudstyr.

Eleven har viden  
om karakteristiske 
naturområder.

Eleven kan 
gennemføre 
undersøgelser  
af energiformer.

Eleverne har viden 
om energiformer.

2. Eleven kan designe 
enkle undersøgelser.

Eleven har viden om 
undersøgelsesdesign.

Eleven kan udvikle 
enkle produkter.

Eleven har viden  
om udvikling og 
vurdering af 
produkter.

Eleven kan 
sammensætte  
et sundt måltid.

Eleven har viden  
om kost og hygiejne, 
herunder hånd
hygiejne.

Eleven kan beskrive 
et naturområde på 
baggrund af egne 
undersøgelser.

Eleven har viden  
om faktorer til  
at beskrive 
naturområder.

Modellering Eleven kan designe 
enkle modeller.

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi Jordklodens forandringer

1. Eleven kan anvende 
sammensatte 
modeller til at 
beskrive processer.

Eleven har viden  
om sammensatte 
modeller.

Eleven kan med 
enkle procesmodeller 
beskrive forsynings
produktion.

Eleven har viden  
om forsynings
produktion.

Eleven kan med 
modeller forklare 
ørets og øjets 
fysiologi og anatomi.

Eleven har viden  
om syn og hørelse.

Eleven kan med 
modeller forklare  
om organismers 
samspil i naturen.

Eleven har viden  
om enkle fødekæder 
og fødenet.

Eleven kan fremstille 
modeller af vandets 
kredsløb.

Eleven har viden om 
vandets kredsløb.

Eleven kan med  
modeller fortælle  
om jordskælv og  
vulkanudbrud, her
under med digitale 
modeller.

Eleven har viden  
om enkle principper  
i pladetektonikken.

2. Eleven kan diskutere 
enkle modellers 
egnethed.

Eleven har viden  
om muligheder  
og begrænsninger 
ved modeller.

Eleven kan designe  
modeller af et 
produkt eller en 
produktion.

Eleven har viden  
om modeller til at 
beskrive teknologi.

Eleven kan opstille 
modeller om 
fordøjelsessystemet.

Eleven har viden  
om fordøjelse.

Eleven kan med 
enkle cykliske 
modeller fortælle  
om fotosyntese  
og respiration.

Eleven har viden  
om organismers 
opbygning og 
nedbrydning  
af stof.

Eleven kan med 
enkle modeller 
forklare enkelte 
stoffers molekyl
opbygning.

Eleven har viden  
om nogle atomer  
og molekyler.

Eleven kan fortælle 
om aktuelle natur
katastrofer og andre 
begivenheder ved 
brug af kort.

Eleven har viden om 
atlas og digitale kort.

Perspektivering Eleven kan  
perspektivere  
natur/teknologi  
til omverdenen  
og aktuelle  
hændelser.

 Perspektivering i naturfag  Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi Jordklodens forandringer

1. Eleven kan beskrive 
natur og teknologis 
anvendelse i 
samfundet og 
fremstilling i medier.

Eleven har viden om 
centrale interesse
modsætninger.

Eleven kan beskrive 
interesse modsæt
ninger ved produk
tionsf orhold.

Eleven har viden  
om produktioners 
afhængighed og 
påvirkning af 
naturgrundlaget.

Eleven kan skelne 
mellem livsstils
faktorer og levevilkår.

Eleven har viden om 
afgørende faktorer 
for livsstil og 
levevilkår.

Eleven kan fortælle 
om livets udvikling.

Eleven har viden  
om hovedtræk af 
livets udvikling.

Eleven kan forklare 
om sammenhænge 
mellem energi
udnyttelse og 
drivhuseffekt.

Eleven har viden  
om energiudnyttelse 
og drivhuseffekt.

Eleven kan 
sammenholde 
naturkatastrofer  
til menneskers 
levevilkår.

Eleven har viden  
om sammenhæng 
mellem pladetektonik 
og udbredelsen af 
naturkatastrofer.

2. Eleven kan sætte 
anvendelse af natur 
og teknologi i et 
bæredygtigt 
perspektiv.

Eleven har viden  
om enkle principper 
for bæredygtighed.

Eleven kan iden
tificere ressource
besparende 
teknologier.

Eleven har viden om 
enkel miljøvurdering 
af produkter og 
produktioner.

Eleven kan vurdere 
enkle kost og 
motionsråd.

Eleven har viden om 
kost og motionsråd.

Eleven kan beskrive 
interessemodsæt
ninger i menneskers  
forvaltning af naturen 
lokalt og globalt.

Eleven har viden  
om forskellige  
natursyn.

Eleven kan diskutere 
energikilder i et  
bæredygtigheds
perspektiv.

Eleven har viden  
om vedvarende og 
ikke vedvarende 
energikilder.

Eleven kan beskrive 
hovedtræk af land
skabsdannelse  
i Danmark.

Eleven har viden  
om vand, vejr og  
den sidste istids  
påvirkning på  
landskabsdannelse.

Kommunikation Eleven kan kom-
munikere om natur 
og teknologi.

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning

1. Eleven har viden  
om enkel naturfaglig 
argumentation.

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke 
sig med brug af 
naturfaglige og 
teknologiske fagord 
og begreber.

Eleven har viden  
om naturfaglige og 
teknologiske fagord 
og begreber.

Eleven kan læse og 
skrive naturfaglige 
tekster.

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og opbygning.

2. Eleven har viden  
om enkel naturfaglig 
kildekritik.

 Bindende rammer i Fælles Mål  Vejledende færdigheds og vidensmål 

FÆLLES MÅL Natur/teknologi 7

Naturteknologi Grøn energi - del 1 
Modul 1

✓

✓

 

 ✓
Eleven kan diskutere 
enkle problem
stillinger om natur  
og teknologi.

 
Eleven kan 
argumentere om 
enkle forhold inden 
for natur og 
teknologi.

✓
✓

✓ ✓
✓

✓



 
  

  
 

  

 
  

     
   

 

  
  

 

 
 

       
 

  
 

 
 

 

 

  
 

   
 

  
  

  

  
  

 
 

 

 

 
 

  
 

  

 

  
 

 

 

  
 

 

 

    
 

 
  

 

  

 
 

  

  

 
 

 
 

   
  
 

 
 

 

  
  

     

 
 

 
 

 
     

 

    

  

 

  

Grøn energi - del 1Naturteknologi 
Modul 2Efter 4. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan gen-
nemføre enkle 
undersøgelser på 
baggrund af egne 
forventninger. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan sortere 
og klassificere. 

Eleven har viden om 
naturfaglige kriterier 
for sortering. 

Eleven kan iden
tificere stoffer og 
materialer i produkter 
fra hverdagen. 

Eleven har viden om 
materialer og stoffer 
i produkter. 

Eleven kan deltage 
i dissektion af dyr. 

Eleven har viden 
om sammenlignende 
anatomi. 

Eleven kan indsamle 
og bestemme dyr, 
planter, svampe og 
sten, herunder med 
digitale databaser. 

Eleven har viden 
om hovedgrupper 
af sten og enkel 
klassifikation af dyr, 
planter og svampe. 

Eleven kan udføre 
enkle undersøgelser 
om atmosfærisk 
luft og lys. 

Eleven har viden 
om egenskaber 
ved atmosfærisk 
luft og lys. 

2. Eleven kan opstille 
forventninger, 
der kan testes 
i undersøgelser. ✓ 

Eleven har viden om 
enkle undersøgelsers 
muligheder og 
begrænsninger. 

Eleven kan designe 
og afprøve enkle 
produkter. ✓

Eleven har viden 
om enkel produkt
udvikling. 

Eleven kan 
undersøge åndedræt 
og blodkredsløb. 

Eleven har viden 
om åndedræt og 
blodkredsløb hos 
mennesker og dyr. 

Eleven kan under
søge dyrs og planters 
tilpasninger til 
naturen. 

Eleven har viden 
om dyrs og planters 
levesteder og 
livsbetingelser. 

Eleven kan gennem
føre enkle målinger af 
vejret, herunder med 
digitalt måleudstyr. 

Eleven har viden 
om nedbør, vind 
og temperatur. ✓ 

Modellering Eleven kan 
anvende modeller 
med stigende 
abstraktionsgrad. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan 
konstruere enkle 
modeller. 

✓ 
Eleven har viden 
om symbolsprog 
i modeller. 

Eleven kan lave 
elektriske kredsløb 
ud fra enkle 
diagrammer. 

Eleven har viden om 
elektriske kredsløb. 

Eleven kan med 
modeller fortælle om 
menneskers og dyrs 
indre og ydre 
opbygning. 

Eleven har viden 
om menneskers 
og dyrs indre og ydre 
opbygning. 

Eleven kan på enkle 
kort forklare signa
turers betydning, 
herunder på digitale 
kort. 

Eleven har viden om 
signaturer på kort. 

Eleven kan 
illustrere nedbør 
og temperatur 
over tid. 

Eleven har viden 
om enkle grafer 
til illustration 
af nedbørs og 
temperaturmålinger. 

Eleven kan med 
modeller fortælle 
om hovedtræk af 
Jordens, Månens og 
Solens indbyrdes 
bevægelser, herunder 
med animationer. 

Eleven har viden om 
Jordens, Månens 
og Solens indbyrdes 
bevægelser. 

2. Eleven kan anvende 
enkle modeller til at 
vise helheder og 
detaljer. 

Eleven har viden 
om modellers 
detaljeringsniveau. 

Eleven kan fremstille 
enkle modeller over 
en husstands 
forsyning med vand, 
el og varme samt 
spildevands og 
affaldshåndtering. 

Eleven har viden 
om lokalområdets 
forsynings og 
afledningssystemer. 

Eleven kan anvende 
flere typer modeller, 
der illustrerer 
blodkredsløbet. 

Eleven har viden 
om illustration af 
blodkredsløbet. 

Eleven kan på 
enkle kort udpege 
plantebælter og 
klimazoner, herunder 
på digitale kort. 

Eleven har viden 
om fordeling af 
kontinenter, hav, 
klimazoner og 
verdensdele. 

Eleven kan 
sammenholde egne 
vejrobservationer 
med en enkel 
vejrudsigt, herunder 
med digitale vejrkort. 

Eleven har viden 
om en vejrudsigts 
formål og struktur. 

Eleven kan med 
modeller sammen
ligne solsystemets 
planeter. 

Eleven har viden 
om hovedtræk 
af solsystemets 
opbygning. 

Perspektivering Eleven kan 
relatere natur 
og teknologi til 
andre kontekster. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan relatere 
viden fra natur/ 
teknologi til andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
regionale forskelle 
og ligheder i natur 
og teknologi. 

Eleven kan beskrive 
en proces fra 
ressource til færdigt 
produkt og fra 
produkt til ressource. 

Eleven har viden 
om enkle produk
tionskæder. 

Eleven kan sammen
ligne egne levevilkår 
med andres. 

Eleven har viden om 
levevilkår forskellige 
steder i verden. 

Eleven kan fortælle 
om dyre og planteliv 
andre steder på 
Jorden. 

Eleven har viden 
om naturområder. 

Eleven kan sammen
ligne vejrdata fra 
Danmark med 
vejrdata fra andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
forskelle og ligheder 
i temperatur, nedbør 
og vindhastighed. 

Eleven kan skelne 
mellem astronomi 
og alternative 
forklaringer om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

Eleven har viden om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

2. Eleven kan sætte 
naturfaglig og 
teknologisk udvikling 
i historisk perspektiv. 

Eleven har viden om 
centrale naturfaglige 
og teknologiske 
udviklinger. 

Eleven kan beskrive 
sammenhæng 
mellem behov 
for og udvikling af 
et produkt. 

Eleven har viden om 
teknologiudvikling 
gennem tiden. ✓ 

Eleven kan diskutere 
årsager til sund og 
usund livsstil. 

Eleven har viden 
om sundheds
fremmende faktorer. 

Eleven kan fortælle 
om landskabets 
udvikling gennem 
tiden. 

Eleven har viden 
om menneskets 
påvirkning af 
naturområder 
gennem tiden. 

Kommunikation Eleven kan 
beskrive enkle 
naturfaglige og 
teknologiske 
problemstillinger. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan formidle 
egne data mundtligt 
og skriftligt. 

Eleven har viden 
om medier og 
formidlingsformer. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt anvende 
centrale fagord og 
begreber. 

Eleven har viden om 
fagord og begreber. 

✓ 
Eleven kan læse 
og skrive enkle 
naturfaglige tekster. 

Eleven har viden om 
enkle naturfaglige 
teksttypers formål 
og struktur. 2. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 
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Grøn energi - del 1Naturteknologi 
Modul 2Efter 6. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan designe 
undersøgelser 
på baggrund af 
begyndende 
hypotesedannelse. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi 

1. Eleven kan 
gennemføre enkle 
systematiske 
undersøgelser. ✓ 

Eleven har viden 
om variable i en 
undersøgelse. ✓

Eleven kan iden
tificere stoffer og 
materialer i 
produkter. 

Eleven har viden 
om stoffers 
og materialers 
egenskaber 
og kredsløb. 

Eleven kan gennem
føre fysiologiske 
forsøg ved brug af 
enkelt digitalt 
måleudstyr. 

Eleven har viden 
om motion. 

Eleven kan udføre 
enkle feltundersøg
elser i naturområder, 
herunder med digitalt 
måleudstyr. 

Eleven har viden 
om karakteristiske 
naturområder. 

Eleven kan 
gennemføre 
undersøgelser 
af energiformer. 

Eleverne har viden 
om energiformer. 

2. Eleven kan designe 
enkle undersøgelser. ✓

Eleven har viden om 
undersøgelsesdesign. 

Eleven kan udvikle 
enkle produkter. ✓

Eleven har viden 
om udvikling og 
vurdering af 
produkter. 

Eleven kan 
sammensætte 
et sundt måltid. 

Eleven har viden 
om kost og hygiejne, 
herunder hånd
hygiejne. 

Eleven kan beskrive 
et naturområde på 
baggrund af egne 
undersøgelser. 

Eleven har viden 
om faktorer til 
at beskrive 
naturområder. 

Modellering Eleven kan designe 
enkle modeller. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi Jordklodens forandringer 

1. Eleven kan anvende 
sammensatte 
modeller til at 
beskrive processer. 

Eleven har viden 
om sammensatte 
modeller. 

Eleven kan med 
enkle procesmodeller 
beskrive forsynings
produktion. 

Eleven har viden 
om forsynings
produktion. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
ørets og øjets 
fysiologi og anatomi. 

Eleven har viden 
om syn og hørelse. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
om organismers 
samspil i naturen. 

Eleven har viden 
om enkle fødekæder 
og fødenet. 

Eleven kan fremstille 
modeller af vandets 
kredsløb. 

Eleven har viden om 
vandets kredsløb. 

Eleven kan med 
modeller fortælle 
om jordskælv og 
vulkanudbrud, her
under med digitale 
modeller. 

Eleven har viden 
om enkle principper 
i pladetektonikken. 

2. Eleven kan diskutere 
enkle modellers 
egnethed. 

Eleven har viden 
om muligheder 
og begrænsninger 
ved modeller. 

Eleven kan designe 
modeller af et 
produkt eller en 
produktion. ✓ 

Eleven har viden 
om modeller til at 
beskrive teknologi. 

Eleven kan opstille 
modeller om 
fordøjelsessystemet. 

Eleven har viden 
om fordøjelse. 

Eleven kan med 
enkle cykliske 
modeller fortælle 
om fotosyntese 
og respiration. 

Eleven har viden 
om organismers 
opbygning og 
nedbrydning 
af stof. 

Eleven kan med 
enkle modeller 
forklare enkelte 
stoffers molekyl
opbygning. 

Eleven har viden 
om nogle atomer 
og molekyler. 

Eleven kan fortælle 
om aktuelle natur
katastrofer og andre 
begivenheder ved 
brug af kort. 

Eleven har viden om 
atlas og digitale kort. 

Perspektivering Eleven kan 
perspektivere 
natur/teknologi 
til omverdenen 
og aktuelle 
hændelser. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi Jordklodens forandringer 

1. Eleven kan beskrive 
natur og teknologis 
anvendelse i 
samfundet og 
fremstilling i medier. 

Eleven har viden om 
centrale interesse
modsætninger. 

Eleven kan beskrive 
interessemodsæt
ninger ved produk
tionsforhold. 

Eleven har viden 
om produktioners 
afhængighed og 
påvirkning af 
naturgrundlaget. 

Eleven kan skelne 
mellem livsstils
faktorer og levevilkår. 

Eleven har viden om 
afgørende faktorer 
for livsstil og 
levevilkår. 

Eleven kan fortælle 
om livets udvikling. 

Eleven har viden 
om hovedtræk af 
livets udvikling. 

Eleven kan forklare 
om sammenhænge 
mellem energi
udnyttelse og 
drivhuseffekt. 

Eleven har viden 
om energiudnyttelse 
og drivhuseffekt. 

Eleven kan 
sammenholde 
naturkatastrofer 
til menneskers 
levevilkår. 

Eleven har viden 
om sammenhæng 
mellem pladetektonik 
og udbredelsen af 
naturkatastrofer. 

2. Eleven kan sætte 
anvendelse af natur 
og teknologi i et 
bæredygtigt 
perspektiv. 

Eleven har viden 
om enkle principper 
for bæredygtighed. 

Eleven kan iden
tificere ressource
besparende 
teknologier. 

Eleven har viden om 
enkel miljøvurdering 
af produkter og 
produktioner. ✓

Eleven kan vurdere 
enkle kost og 
motionsråd. 

Eleven har viden om 
kost og motionsråd. 

Eleven kan beskrive 
interessemodsæt
ninger i menneskers 
forvaltning af naturen 
lokalt og globalt. 

Eleven har viden 
om forskellige 
natursyn. 

Eleven kan diskutere 
energikilder i et 
bæredygtigheds
perspektiv. 

Eleven har viden 
om vedvarende og 
ikke vedvarende 
energikilder. ✓ 

Eleven kan beskrive 
hovedtræk af land
skabsdannelse 
i Danmark. 

Eleven har viden 
om vand, vejr og 
den sidste istids 
påvirkning på 
landskabsdannelse. 

Kommunikation Eleven kan kom-
munikere om natur 
og teknologi. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan 
argumentere om 
enkle forhold inden 
for natur og 
teknologi. 

Eleven har viden 
om enkel naturfaglig 
argumentation. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke 
sig med brug af 
naturfaglige og 
teknologiske fagord 
og begreber. 

Eleven har viden 
om naturfaglige og 
teknologiske fagord 
og begreber. 

✓ 

Eleven kan læse og 
skrive naturfaglige 
tekster. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og opbygning. 

2. Eleven kan diskutere 
enkle problem
stillinger om natur 
og teknologi. 

Eleven har viden 
om enkel naturfaglig 
kildekritik. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 
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Grøn energi - del 1Naturteknologi 
Modul 3Efter 4. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan gen-
nemføre enkle 
undersøgelser på 
baggrund af egne 
forventninger. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr 

1. Eleven kan sortere 
og klassificere. 

Eleven har viden om 
naturfaglige kriterier 
for sortering. 

Eleven kan iden
tificere stoffer og 
materialer i produkter 
fra hverdagen. 

Eleven har viden om 
materialer og stoffer 
i produkter. 

Eleven kan deltage 
i dissektion af dyr. 

Eleven har viden 
om sammenlignende 
anatomi. 

Eleven kan indsamle 
og bestemme dyr, 
planter, svampe og 
sten, herunder med 
digitale databaser. 

Eleven har viden 
om hovedgrupper 
af sten og enkel 
klassifikation af dyr, 
planter og svampe. 

Eleven kan udføre 
enkle undersøgelser 
om atmosfærisk 
luft og lys. 

Eleven har viden 
om egenskaber 
ved atmosfærisk 
luft og lys. 

2. Eleven kan opstille 
forventninger, 
der kan testes 
i undersøgelser. 

Eleven har viden om 
enkle undersøgelsers 
muligheder og 
begrænsninger. 

Eleven kan designe 
og afprøve enkle 
produkter. 

Eleven har viden 
om enkel produkt
udvikling. 

Eleven kan 
undersøge åndedræt 
og blodkredsløb. 

Eleven har viden 
om åndedræt og 
blodkredsløb hos 
mennesker og dyr. 

Eleven kan under
søge dyrs og planters 
tilpasninger til 
naturen. 

Eleven har viden 
om dyrs og planters 
levesteder og 
livsbetingelser. 

Eleven kan gennem
føre enkle målinger af 
vejret, herunder med 
digitalt måleudstyr. 

Eleven har viden 
om nedbør, vind 
og temperatur. 

Modellering Eleven kan 
anvende modeller 
med stigende 
abstraktionsgrad. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan 
konstruere enkle 
modeller. 

Eleven har viden 
om symbolsprog 
i modeller. 

Eleven kan lave 
elektriske kredsløb 
ud fra enkle 
diagrammer. 

Eleven har viden om 
elektriske kredsløb. 

Eleven kan med 
modeller fortælle om 
menneskers og dyrs 
indre og ydre 
opbygning. 

Eleven har viden 
om menneskers 
og dyrs indre og ydre 
opbygning. 

Eleven kan på enkle 
kort forklare signa
turers betydning, 
herunder på digitale 
kort. 

Eleven har viden om 
signaturer på kort. 

Eleven kan 
illustrere nedbør 
og temperatur 
over tid. 

Eleven har viden 
om enkle grafer 
til illustration 
af nedbørs og 
temperaturmålinger. 

Eleven kan med 
modeller fortælle 
om hovedtræk af 
Jordens, Månens og 
Solens indbyrdes 
bevægelser, herunder 
med animationer. 

Eleven har viden om 
Jordens, Månens 
og Solens indbyrdes 
bevægelser. 

2. Eleven kan anvende 
enkle modeller til at 
vise helheder og 
detaljer. 

Eleven har viden 
om modellers 
detaljeringsniveau. 

Eleven kan fremstille 
enkle modeller over 
en husstands 
forsyning med vand, 
el og varme samt 
spildevands og 
affaldshåndtering. 

Eleven har viden 
om lokalområdets 
forsynings og 
afledningssystemer. 

Eleven kan anvende 
flere typer modeller, 
der illustrerer 
blodkredsløbet. 

Eleven har viden 
om illustration af 
blodkredsløbet. 

Eleven kan på 
enkle kort udpege 
plantebælter og 
klimazoner, herunder 
på digitale kort. 

Eleven har viden 
om fordeling af 
kontinenter, hav, 
klimazoner og 
verdensdele. 

Eleven kan 
sammenholde egne 
vejrobservationer 
med en enkel 
vejrudsigt, herunder 
med digitale vejrkort. 

Eleven har viden 
om en vejrudsigts 
formål og struktur. 

Eleven kan med 
modeller sammen
ligne solsystemets 
planeter. 

Eleven har viden 
om hovedtræk 
af solsystemets 
opbygning. 

Perspektivering Eleven kan 
relatere natur 
og teknologi til 
andre kontekster. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Naturen lokalt og globalt Vand, luft og vejr Jorden og solsystemet 

1. Eleven kan relatere 
viden fra natur/ 
teknologi til andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
regionale forskelle 
og ligheder i natur 
og teknologi. 

Eleven kan beskrive 
en proces fra 
ressource til færdigt 
produkt og fra 
produkt til ressource. 

Eleven har viden 
om enkle produk
tionskæder. 

Eleven kan sammen
ligne egne levevilkår 
med andres. 

Eleven har viden om 
levevilkår forskellige 
steder i verden. 

Eleven kan fortælle 
om dyre og planteliv 
andre steder på 
Jorden. 

Eleven har viden 
om naturområder. 

Eleven kan sammen
ligne vejrdata fra 
Danmark med 
vejrdata fra andre 
regioner. 

Eleven har viden om 
forskelle og ligheder 
i temperatur, nedbør 
og vindhastighed. 

Eleven kan skelne 
mellem astronomi 
og alternative 
forklaringer om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

Eleven har viden om 
solsystemets opståen 
og livets begyndelse. 

2. Eleven kan sætte 
naturfaglig og 
teknologisk udvikling 
i historisk perspektiv. 

Eleven har viden om 
centrale naturfaglige 
og teknologiske 
udviklinger. 

Eleven kan beskrive 
sammenhæng 
mellem behov 
for og udvikling af 
et produkt. 

Eleven har viden om 
teknologiudvikling 
gennem tiden. 

Eleven kan diskutere 
årsager til sund og 
usund livsstil. 

Eleven har viden 
om sundheds
fremmende faktorer. 

Eleven kan fortælle 
om landskabets 
udvikling gennem 
tiden. 

Eleven har viden 
om menneskets 
påvirkning af 
naturområder 
gennem tiden. 

Kommunikation Eleven kan 
beskrive enkle 
naturfaglige og 
teknologiske 
problemstillinger. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan formidle 
egne data mundtligt 
og skriftligt. 

Eleven har viden 
om medier og 
formidlingsformer. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt anvende 
centrale fagord og 
begreber. ✓ 

Eleven har viden om 
fagord og begreber. 

✓ 
Eleven kan læse 
og skrive enkle 
naturfaglige tekster. 

Eleven har viden om 
enkle naturfaglige 
teksttypers formål 
og struktur. 2. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 
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Grøn energi - del 1Naturteknologi 
Modul 3Efter 6. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan designe 
undersøgelser 
på baggrund af 
begyndende 
hypotesedannelse. 

Undersøgelser i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi 

1. Eleven kan 
gennemføre enkle 
systematiske 
undersøgelser. 

Eleven har viden 
om variable i en 
undersøgelse. 

Eleven kan iden
tificere stoffer og 
materialer i 
produkter. 

Eleven har viden 
om stoffers 
og materialers 
egenskaber 
og kredsløb. 

Eleven kan gennem
føre fysiologiske 
forsøg ved brug af 
enkelt digitalt 
måleudstyr. 

Eleven har viden 
om motion. 

Eleven kan udføre 
enkle feltundersøg
elser i naturområder, 
herunder med digitalt 
måleudstyr. 

Eleven har viden 
om karakteristiske 
naturområder. 

Eleven kan 
gennemføre 
undersøgelser 
af energiformer. 

Eleverne har viden 
om energiformer. 

2. Eleven kan designe 
enkle undersøgelser. 

Eleven har viden om 
undersøgelsesdesign. 

Eleven kan udvikle 
enkle produkter. 

Eleven har viden 
om udvikling og 
vurdering af 
produkter. 

Eleven kan 
sammensætte 
et sundt måltid. 

Eleven har viden 
om kost og hygiejne, 
herunder hånd
hygiejne. 

Eleven kan beskrive 
et naturområde på 
baggrund af egne 
undersøgelser. 

Eleven har viden 
om faktorer til 
at beskrive 
naturområder. 

Modellering Eleven kan designe 
enkle modeller. 

Modellering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi Jordklodens forandringer 

1. Eleven kan anvende 
sammensatte 
modeller til at 
beskrive processer. 

Eleven har viden 
om sammensatte 
modeller. 

Eleven kan med 
enkle procesmodeller 
beskrive forsynings
produktion. 

Eleven har viden 
om forsynings
produktion. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
ørets og øjets 
fysiologi og anatomi. 

Eleven har viden 
om syn og hørelse. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
om organismers 
samspil i naturen. 

Eleven har viden 
om enkle fødekæder 
og fødenet. 

Eleven kan fremstille 
modeller af vandets 
kredsløb. 

Eleven har viden om 
vandets kredsløb. 

Eleven kan med 
modeller fortælle 
om jordskælv og 
vulkanudbrud, her
under med digitale 
modeller. 

Eleven har viden 
om enkle principper 
i pladetektonikken. 

2. Eleven kan diskutere 
enkle modellers 
egnethed. 

Eleven har viden 
om muligheder 
og begrænsninger 
ved modeller. 

Eleven kan designe 
modeller af et 
produkt eller en 
produktion. 

Eleven har viden 
om modeller til at 
beskrive teknologi. 

Eleven kan opstille 
modeller om 
fordøjelsessystemet. 

Eleven har viden 
om fordøjelse. 

Eleven kan med 
enkle cykliske 
modeller fortælle 
om fotosyntese 
og respiration. 

Eleven har viden 
om organismers 
opbygning og 
nedbrydning 
af stof. 

Eleven kan med 
enkle modeller 
forklare enkelte 
stoffers molekyl
opbygning. 

Eleven har viden 
om nogle atomer 
og molekyler. 

Eleven kan fortælle 
om aktuelle natur
katastrofer og andre 
begivenheder ved 
brug af kort. 

Eleven har viden om 
atlas og digitale kort. 

Perspektivering Eleven kan 
perspektivere 
natur/teknologi 
til omverdenen 
og aktuelle 
hændelser. 

Perspektivering i naturfag Teknologi og ressourcer Mennesket Natur og miljø Stof og energi Jordklodens forandringer 

1. Eleven kan beskrive 
natur og teknologis 
anvendelse i 
samfundet og 
fremstilling i medier. 

Eleven har viden om 
centrale interesse
modsætninger. 

Eleven kan beskrive 
interessemodsæt
ninger ved produk
tionsforhold. 

Eleven har viden 
om produktioners 
afhængighed og 
påvirkning af 
naturgrundlaget. 

Eleven kan skelne 
mellem livsstils
faktorer og levevilkår. 

Eleven har viden om 
afgørende faktorer 
for livsstil og 
levevilkår. 

Eleven kan fortælle 
om livets udvikling. 

Eleven har viden 
om hovedtræk af 
livets udvikling. 

Eleven kan forklare 
om sammenhænge 
mellem energi
udnyttelse og 
drivhuseffekt. 

Eleven har viden 
om energiudnyttelse 
og drivhuseffekt. 

Eleven kan 
sammenholde 
naturkatastrofer 
til menneskers 
levevilkår. 

Eleven har viden 
om sammenhæng 
mellem pladetektonik 
og udbredelsen af 
naturkatastrofer. 

2. Eleven kan sætte 
anvendelse af natur 
og teknologi i et 
bæredygtigt 
perspektiv. 

Eleven har viden 
om enkle principper 
for bæredygtighed. 

Eleven kan iden
tificere ressource
besparende 
teknologier. 

Eleven har viden om 
enkel miljøvurdering 
af produkter og 
produktioner. 

Eleven kan vurdere 
enkle kost og 
motionsråd. 

Eleven har viden om 
kost og motionsråd. 

Eleven kan beskrive 
interessemodsæt
ninger i menneskers 
forvaltning af naturen 
lokalt og globalt. 

Eleven har viden 
om forskellige 
natursyn. 

Eleven kan diskutere 
energikilder i et 
bæredygtigheds
perspektiv. 

Eleven har viden 
om vedvarende og 
ikke vedvarende 
energikilder. 

Eleven kan beskrive 
hovedtræk af land
skabsdannelse 
i Danmark. 

Eleven har viden 
om vand, vejr og 
den sidste istids 
påvirkning på 
landskabsdannelse. 

Kommunikation Eleven kan kom-
munikere om natur 
og teknologi. 

Formidling Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan 
argumentere om 
enkle forhold inden 
for natur og 
teknologi. ✓

Eleven har viden 
om enkel naturfaglig 
argumentation. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke 
sig med brug af 
naturfaglige og 
teknologiske fagord 
og begreber. 

✓ 

Eleven har viden 
om naturfaglige og 
teknologiske fagord 
og begreber. 

✓ 

Eleven kan læse og 
skrive naturfaglige 
tekster. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og opbygning. 

2. Eleven kan diskutere 
enkle problem
stillinger om natur 
og teknologi. ✓

Eleven har viden 
om enkel naturfaglig 
kildekritik. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 

FÆLLES MÅL Natur/teknologi 7 
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Hvordan påvirker vores internetvaner
klimaet?

Vi danskere er flittige anvendere af internettet. Vi bruger det meget – 
rigtig meget endda. I 2019 brugte vi gennemsnitligt 5 timer og 28 
minutter på internettet om dagen 
[https://www.digitalinformationworld.com/2019/02/internet-users-
spend-more-than-a-quarter-of-their-lives-online.html] . På årlig basis 
bliver det til knap 2.000 timer – altså svarende til, at vi ud af årets 365 
dage tilbringer 83 af dem på internettet. De fleste tænker nok ikke 
over det i hverdagen, men hver gang vi udfører en handling på 
internettet, kræver det energi. Uanset om du sender en 
fødselsdagshilsen til din kammerat på Messenger, svarer på en mail 
fra din kollega eller blot afspiller en kort video, du finder på Facebook, 
har din handling en pris, som klimaet får lov til at betale. 

Internettet er en usynlig klimasynder 

Det virker måske lidt bizart, at noget virtuelt, der svæver rundt et sted 
i en sky, kan have direkte konsekvenser for den fysiske verden, vi lever 
i. Men i det øjeblik, du afspiller endnu en video på Facebook, 
igangsættes en proces, hvor dataene transporteres fra en af Facebooks 
servere og ned til det device, du tilgår internettet på. 

Den data, du henter ned på dit device, ligger på en server, og disse 
servere lagres i massevis i datacentre. Datacentrene sluger strøm i 
rigelige mængder for at holde sig kørende, og deres energiforbrug 
udgør over 1% af verdens samlede energiforbrug. 
[https://www.datacenterknowledge.com/energy/study-data-centers-
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responsible-1-percent-all-electricity-consumed-worldwide] 
Datacentrene bliver større og større, og der kommer flere af dem 
[https://www.zetland.dk/historie/sO0E9bnv-aekdaa3R-f69bc] i takt 
med, at datatørsten stiger. Der er således udsigter til, at 
energiudledningen fra disse datacentre blot vil stige, mens en større 
del af verdens befolkning får internetadgang. 

At surfe på nettet er alt i alt en energikrævende proces! Udover i 
datacentrene, forbruges der energi i selve leverancen af data, og dit 
device forbruger energi, mens du tilgår internettet. Selv om det ikke 
kan ses med det blotte øje, sætter vores internetsurfing gang i en 
række energidrevne mekanismer. Et afgørende aspekt bliver derfor, 
hvordan energien til lagring og transport af data produceres, og der er 
stor forskel på, hvordan de enkelte IT-giganter løser denne opgave. 

Hvor grønne er IT-giganterne egentlig? 

Hvor stor en belastning vores internetsurfing har på klimaet afhænger 
af, om servere og datacentre drives af grønne, vedvarende energikilder 
eller tunge, ”sorte” fossile brændstoffer. 

I en række år har Greenpeace udgivet rapporter 
[https://storage.googleapis.com/planet4-denmark-
stateless/2018/10/dfb710aa-dfb710aa-clickclean2016-hires.pdf] , 
hvori de undersøger, hvordan 70 forskellige selskaber skaffer energi til 
at drive deres tjenester. Ud fra undersøgelserne får de en ”klima-
karakter” med A som topkarakter og F som dumpekarakter. Et hurtigt 
kig på scorekortet fra 2017 afslører en stor variation i de tildelte 
karakterer. 

Google, Facebook, Instagram, Apple og YouTube får topkarakter, da 
de i høj grad baserer deres energiforbrug på sol- og vindenergi. Andre 
store selskaber som Microsoft, Skype og Yahoo følger trop i 
klimakampen og får karakteren B, mens Amazon og Netflix halter 
efter. 

Greenpeace har igennem en længere periode ført en hetz mod Netflix, 
og i rapporten har de givet dem karakteren D. Den lave karakter 
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skyldes bl.a., at Netflix ikke offentligt har forpligtiget sig til at tage del i 
den grønne omstilling og dermed udskifte deres sorte energikilder 
med grønne. Faktisk har Netflix oplevet et fald fra i 2015 at bruge ca. 
23% vedvarende energikilder til kun at bruge 17% i 2016 
[https://qz.com/882078/greenpeace-says-that-binge-watching-
netflix-nflx-and-amazon-prime-amzn-is-bad-for-the-environment/] . 

Udbydere af cloudservices 

Netflix er en af de mange virksomheder, der bruger Amazon Web 
Service (AWS) til lagring af data. AWS er en af verdens største cloud-
udbydere, så det er særligt problematisk, at de kun bruger 17% 
vedvarende energikilder [https://www.greenpeace.org/denmark/vi-
arbejder-med/klima/klimabelastende-klik-netflix-leverer-serier-og-
film-fra-fossiltung-stroem/] . Når Netflix’ datatrafik stormer frem, og 
efterspørgslen bliver større, øges den fossile energiproduktionen 
samtidig, hvilket giver sorte udsigter for den grønne omstilling. 

Der er dog andre aktører på markedet for cloud services, der udgør et 
grønnere alternativ til AWS. Google og Microsoft er nogle af AWS’s 
største konkurrenter på markedet, og særligt Google er gået forrest i 
kampen mod forurenende energikilder. Google er verdens største 
private køber af grøn energi 
[https://www.zetland.dk/historie/sO0E9bnv-aekdaa3R-f69bc] , og 
den CO2, der udledes fra deres datacentre, kompenserer de for ved at 
købe grøn energi andre steder i verden. I 2017 havde Google et Clean 
Energy Index på 56%, [https://storage.googleapis.com/planet4-
denmark-stateless/2018/10/dfb710aa-dfb710aa-clickclean2016-
hires.pdf] og siden da har Google fortsat forpligtiget sig til at nå målet 
om 100% vedvarende energi. Så som virksomheds- og hjemmesideejer 
er det muligt at gøre en forskel for klimaet ved blot at undersøge, hvor 
klimavenlige de forskellige cloud-udbydere er og dernæst vælge en 
udbyder, der deler din ambition om at styrke den grønne omstilling. 

Men det er vigtigt at pointere, at det ikke bare er virksomhedernes 
beslutninger, der er afgørende for, hvordan vores internetvaner vil 
påvirke klimaet fremadrettet. Som storforbrugere af internettet er det 
vigtigt, at vi forstår, hvilken effekt vores hverdagsvaner har på klimaet, 
samt hvordan vi selv har mulighed for at minimere CO2-aftrykket. 
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Et lavere energiforbrug kræver et mindre 
dataforbrug 

Nøglen til et lavere CO2-udslip fra internettet er et lavere 
energiforbrug, og internettets energiforbrug hænger proportionalt 
sammen med mængden af data, der skal sendes frem og tilbage 
mellem servere og devices. Så kort sagt, for at minimere internettets 
klimaaftryk, skal vi minimere vores databrug. 

I dag er der skruet godt op for kommunikationsaktiviteterne. At vi 
konstant har adgang til internettet tillader, at vi kan indlæse de nyeste 
Facebook-opslag samtidig med, vi fører en samtale med naboen hen 
over havehækken. Med denne teknologiske udvikling har vi endvidere 
fået et behov for at holde os opdaterede om, hvad der sker omkring os, 
hvilket kan forklare, hvorfor vi gennemsnitligt tilbringer over tre timer 
på sociale medier i løbet af dagen 
[https://whatagraph.com/blog/articles/how-much-time-do-people-
spend-on-social-media] . Med den hærgende corona-pandemi er 
datatørsten blot eksploderet. Fysiske møder afholdes online, den 
normale tavleundervisning bliver til zoom-undervisning, og der 
streames film og serier for livet løs. Under landsdækkende lockdowns 
bliver restauranter, butikker, biografer m.m. lukket ned, og vi vender 
os mod skærmene i vores søgen efter ny underholdning. Altså kan 
målet om at minimere datatørsten virke uoverskueligt og urealistisk. 

Så dyre er vores internetvaner for klimaet 

Det skal dog understreges, at streaming af videoer er dyrt for klimaet, 
især hvis billedkvaliteten er høj. De fleste af os kan nikke genkendende 
til, at det er rart og afslappende at smide sig på sofaen med et afsnit 
eller to af sin yndlingsserie. Mange af os tænker nok heller ikke videre 
over, at vores hjerneaflastning bliver til en klimabelastning. En times 
streaming af serier på Netflix udleder ca. 163 gr CO2, 
[https://videnskab.dk/teknologi-innovation/saadan-bruger-du-
internettet-med-god-klimasamvittighed] og det er ikke bare vores 
streamingvaner, der har konsekvenser for klimaet. Du scroller på 
Facebook og støder på en 60 sekunders video, hvorefter du trykker på 
afspilsknappen. Videoen er sjov, den får dig til at grine, så du vælger at 
dele den med dine 333 venner på Facebook. Det tager få sekunder, 
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men kræver alligevel den samme mængde energi, som der skal til for 
at koge fire liter vand 
[https://politiken.dk/viden/Viden/art6875385/Streaming-af-film-er-
en-overset-klimasynder] . 

At sende og modtage mails udleder også CO2, men det er klart – 
handlinger, der omfatter mindre datamængder, udleder mindre CO2. 
Modtager du en spam-mail, svarer det til en udledning på omtrent 0,3 
gr CO2. [https://carbonliteracy.com/the-carbon-cost-of-an-email/] 
Det er vel en ubetydelig mængde? Men hvis du modtager 10 spam 
mails hver eneste dag, bliver det til over et kilo CO2, der udledes på et 
år. Mails med billeder og vedhæftede filer udleder op mod 50 gram 
CO2 [https://carbonliteracy.com/the-carbon-cost-of-an-email/] , så 
hvis du dagligt modtager adskillige reklamemails, bliver det i længden 
en dyr fornøjelse for klimaet. 

Der er andre løsninger end at opsige Netflix-
abonnementen 

Måske er det værd at overveje at skrue ned for antallet af Facebook-
videoer, du deler med din omgangskreds. Måske det også er muligt at 
skære et kvarter af den daglige streaming af film og serier, men der er 
andre måder at fremme mere bæredygtige internetvaner, der ikke 
kræver, at man vinker farvel til Netflix-abonnementen. Der er en 
række små ændringer, vi kan implementere i hverdagen, der 
tilsammen giver vores internetvaner et skub i den rigtige retning. 

Når vi lader vores devices være tændt om natten, begynder diverse 
apps at opdatere automatisk, og det er en energikrævende proces, hvor 
store datapakker sendes fra datacenter ned til devicet. Derfor kan en 
ide være at slukke telefonen om natten eller bare at slå automatiske 
opdateringer fra – det sætter en stopper for datatrafikken. En anden 
mulighed er at holde øje med, hvilken opløsning du streamer videoer i. 
Som nævnt tidligere, vil indlæsningen og transporten af en højere 
billedkvalitet kræve mere energi, men helt specifikt kan en høj 
billedkvalitet frem for en ultrahøj billedkvalitet betyde, at du blot 
bruger 3 GB i timen frem for 7. 
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Surf på grønne hjemmesider 

Bæredygtighed vægtes i stigende grad blandt forbrugere, og det 
smitter af på virksomhederne. Flere virksomheder profilerer sig på 
deres grønne tiltag – det øger deres brandværdi, men det gør det også 
nemmere for dig som forbruger at træffe klimavenlige beslutninger. 

Et aspekt af virksomheders grønne omstillingsproces er CO2-
neutralisering af deres hjemmesider. Det er en ærlig erkendelse, at en 
hjemmeside er energikrævende, både da dens data skal opbevares i 
centre, der forbruger strøm, og da det kræver energi at transportere 
informationen videre til den besøgende. Men, for at gøre op for dette, 
kan virksomheder investere i bæredygtige projekter, der fremmer 
produktionen af vedvarende energikilder andre steder i verden. Altså 
kan du som forbruger surfe på disse CO2-neutrale hjemmesider med 
god samvittighed. Hjemmesider, der har opnået CO2-neutralitet hos 
CO2 Web Balance, vil få tilsendt et badge til brug på siden, så du aldrig 
er i tvivl om, at du surfer grønt. Ved at vælge grønne udbydere kan du 
som forbruger sende et signal til virksomhederne om, at 
bæredygtighed og klimahensyn er vigtige prioriteter for dig, og når 
efterspørgslen på klimavenlige løsninger stiger, vil virksomhedernes 
udvikling følge efter. 

Det er et faktum, at vores nuværende internetvaner sætter klimaet 
under pres, men med få små, overskuelige ændringer i vores 
hverdagsvaner er det muligt at skabe en internetkultur med et fælles 
mål om at minimere klimabelastningen. 

Kilder: 
Digitalinformationworld.com 
[https://www.digitalinformationworld.com/2019/02/internet-users-
spend-more-than-a-quarter-of-their-lives-online.html] 
Datacenterknowledge.com 
[https://www.datacenterknowledge.com/energy/study-data-centers-
responsible-1-percent-all-electricity-consumed-worldwide] 
Zetland.dk [https://www.zetland.dk/historie/sO0E9bnv-aekdaa3R-
f69bc] 
Greenpeace.org [https://storage.googleapis.com/planet4-denmark-
stateless/2018/10/dfb710aa-dfb710aa-clickclean2016-hires.pdf] 
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Qz.com [https://qz.com/882078/greenpeace-says-that-binge-
watching-netflix-nflx-and-amazon-prime-amzn-is-bad-for-the-
environment/] 
Whatagraph.com [https://whatagraph.com/blog/articles/how-much-
time-do-people-spend-on-social-media] 
Videnskab.dk [https://videnskab.dk/teknologi-innovation/saadan-
bruger-du-internettet-med-god-klimasamvittighed] 
Politiken.dk 
[https://politiken.dk/viden/Viden/art6875385/Streaming-af-film-er-
en-overset-klimasynder] 
Carbonliteracy.com [https://carbonliteracy.com/the-carbon-cost-of-
an-email/] 
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Forside Undervisning 

Vindmølle 

Det danske klima gør vindenergi til en af de mest oplagte vedvarende energikilder. I Danmark er der
over 5.000 vindmøller. I dette forsøg skal du bygge din egen vindmølle og undersøge, hvor tunge ting
du kan hejse op med den. 

Inspiration til variable du kan arbejde med i forsøget 

Prøv med forskellige størrelser papir, så rotoren bliver større eller mindre fx 21x21 cm eller 18x18 cm. Er der forskel på, 
hvor meget de kan løfte? 

Vejledning til forsøget 

Materialer du skal bruge 

Kvadratisk karton gerne 21x21 cm 
Fiskesnor 
Skrue - gevindet skal være stort nok til, at det passer ind bambuspinden 
Bambuspind 
Elektrikerrør (pexrør) 
Lim 
Malertape 
Skumgummi eller flamingoklodser 
Klips 
Ting til at løfte op, som kan hænge i klipsen fx tape, klemmer, kuglepenne 
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Tip 

Elektrikerrør (pexrør) kan købes i byggemarkeder (2 m). 

Aktivitetsvejledning 

Lav en "mølle", ligesom billedet viser. Sådan en kaldes også en rotor. 

Skær bambuspinden til på en længde af 30 cm. 
Skær elektrikerrøret til på en længde af 15 cm. 
Dæk enderne af røret med malertape, uden at det dækker hullet af røret. 
Stik skruen igennem roteren og skru skruen ind i bambuspinden for enden. 

Brug eventuelt noget lim til at få roteren til at sidde godt fast. Brug ikke lim, hvis du skal afprøve flere forskellige størrelser rotere. 
Skub den første skumgummiklods ind på bambuspinden, så den sidder ca. 5 cm fra roteren. 
Stik bambuspinden igennem elektrikerrøret og skub endnu en skumgummiklods på. Det er vigtigt, at der er noget mellemrum, som 
elektrikkerrøret kan bevæge sig på for at undgå gnidningsmodstand. 
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Sæt fiskesnoren fast med malertape til den bagerste del af bambuspinden. 

Sæt noget fast til enden af snoren, som vindmøllen skal løfte. 
Hold nu din vindmølle op mod viden og se, hvad der sker. 

Dataopsamling 

Prøv at svare på følgende spørgsmål 

Hvor tunge ting kan du løfte med din vindmølle? 
Hvor stor skal din rotor være for at kunne løfte de forskellige ting? 
Hvor er det bedst at placere en vindmølle? 
Hvorfor er det godt for miljøet at udnytte vindens energi? 
Hvordan kan man lave strøm med en vindmølle? 

Faglig forklaring 

Hvorfor har vindmøller kun tre vinger? 
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Hovedparten af alle vindmøller i dag har tre vinger. Antallet af vinger er et kompromis mellem møllens ydelse, stabilitet og 
særligt pris. Jo flere vinger en mølle har, desto lavere vindhastigheder kan den arbejde under, da den får et større 
moment. For eksempel kræver en envinget vindmølle meget store vindhastigheder, før den kan begynde at dreje, men da 
vingerne er den dyreste del af en vindmølle, kan det ikke svare sig at bygge vindmøller med særligt mange vinger. 
Vindmøller med to vinger er væsentlig mere stabile end en-vingede vindmøller, men møllen udsættes for kraftig 
belastning, når vingerne står lodret, og de modsatrettede vinger kan forstærke hinandens rystelser. For en stabil mølle 
kræves som minimum tre vinger. Flere vinger giver for dyre møller i forhold til gevinsten. 

Din vindmølle omsætter energi fra vinden, så du kan løfte små ting op fra jorden. Tidligere blev energien fra vindmøllerne 
blandt andet brugt til at male korn. I dag er det primære formål med møllerne at producere elektricitet. Vinden er kraftigst 
over havet, hvor der ikke er noget, som bremser vinden. 

Både i Danmark og andre steder i verden forskes der i vindmølleteknologi for at få udnyttet vindens vedvarende energi 
optimalt. Flere steder er der også opsat vindmølleparker. I Danmark er der planer om at bygge verdens største industrielle 
testcenter for havvindmøller. 

Jo større vingeareal, jo mere vind kan vindmøllen udnytte. En vindmølle er i stand til at omdanne vindens energi til 
brugbart arbejde. Arbejdet kan udnyttes til at skabe elektricitet ved at lade vindmøllen trække en generator. Møllens vinger 
påvirkes af vinden, der tvinger rotorbladene rundt, hvorved der skabes mekanisk energi. Hvor meget energi, der overføres 
til rotoren, afhænger ikke kun af arealet på vingen, men også af luftens massefylde, møllens omdrejningsmodstand, 
vindretning og vindhastighed. Hvis vinden ofte skifter retning, vil vindmøllen yde mindre, fordi møllen skal bruge tid på at 
tilpasse sig den nye vindretning. 

I Danmark spiller vindmøller en vigtig rolle i den vedvarende energiforsyning. Vindmøller har førhen primært været opstillet 
på landjorden, men inden for de seneste år er flere vindmølleparker blevet oprettet i havet ud for kysten. Fordelen ved 
havvindmøller er, at placeringen på havet giver en kraftigere og mere jævn vind. Samtidig slipper man for eventuelle 
støjgener. Til gengæld er strøm produceret fra havvindmøller dyrere end landmøller, dels på grund af større 
anlægsomkostninger til fundament og havkabler, og dels fordi det er vanskeligere at vedligeholde møllerne, som udsættes 
for et stort slid på grund af det barske havmiljø. Af denne grund går udviklingen på mølleområdet i retning af større møller, 
der kan udvikle mere energi på et og samme fundament. 

Interessante links 

Hvordan opstår vinden? 
Om vindmøller 

Uddannelsesområde/fag 
Grundskole 
Natur/teknologi 

Klassetrin/niveau 
3. klasse til 6. klasse 

Varighed 
1-2 lektioner 

Materialetype 
Forsøg og eksperimenter 

Skal udføres sammen med lærer 

Ingen lokalekrav 
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