
 
   

      

Skolerne ud i naturen 
Mellemtrinnet 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Klima & miljø 
Undervisningsforløb: Grøn energi - del 2 - vindenergi 

Indhold 

Lektioner Side 

Introduktion 1 

Modul I Lav en vindmåler 2 2 

Modul II Lær mere om vindens kræfter og vindenergi 1 3 

Modul III Evalueringsmodul 2 4 

Læringsmål & bilag 5 

Introduktion 

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

Del 2 består af 3 moduler og kan gennemføres på 5 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 2 - vindenergi 

Modul I 
Lav en vindmåler (2-3 lektioner) 

● Vælg en af versionerne herunder, og lav vindmålere i klassen: 

1. https://www.skoven-i-skolen.dk/content/byg-en-vindm%C3%A5ler 
2. https://virtuelgalathea3.dk/artikel/lav-din-egen-vindm-ler 
3. https://astra.dk/tildinundervisning/vindviser 

● Test vindmåleren forskellige steder. Prøv for eksempel indendørs, på toppen af 
en bakke, i en skov og på en åben græsplæne. 
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Skolerne ud i naturen 
Mellemtrinnet 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Klima & miljø 
Undervisningsforløb: Grøn energi - del 2 - vindenergi 

Modul II 
Lær om vindenergi (1 lektion) 

● Giv eleverne god tid til at læse artiklen fra Experimentarium. De hurtige elever 
kan læse videre om de andre begreber i bunden af artiklen. 

● Diskuter de følgende spørgsmål i klassen: 
1. Mennesker har brugt vind som energi i over 3000 år. Hvorfor begyndte man at 

bruge kul og olie under industrialiseringen? 
2. Hvorfor begyndte man at kigge på vedvarende energikilder igen i 1970erne? 
3. Hvordan bliver vindenergi skabt? 
4. Hvorfor er man begyndt at bygge flere vindmøller ude på havet? Hvad er 

fordelene ved at bygge dem i havet frem for på land? 
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Skolerne ud i naturen 
Mellemtrinnet 

Fag: Natur/teknologi 
Tema: Klima & miljø 
Undervisningsforløb: Grøn energi - del 2 - vindenergi 

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. 
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Grøn energi - del 2Naturteknologi 
Modul 1Efter 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 2Naturteknologi 
Modul 1Efter 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 2Naturteknologi 
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 2Naturteknologi 
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 2Naturteknologi 
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 2Naturteknologi 
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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Vindenergi er vedvarende energi og kan være en del af løsningen på 
klimaproblemerne. Læs mere om vindenergi og vindmøller i denne 
artikel. 

Klimaproblemer optager en større og større del af mediebilledet i Danmark og i udlandet. En 

del af løsningen på denne globale udfordring er vindenergi, som stort set er forureningsfri og 

som rummer enorme vækstpotentialer. Sidst, men ikke mindst, er vindenergi vedvarende. 

På verdensplan leverer vindmøller i dag tæt på 600.000 MW elektricitet uden omkostninger 
til brændsel. I Danmark kan vi pudse glorien med en verdensrekord, da vindmøllestrøm 

dækkede ca. 40 % af energiforbruget i 2018. Det er næsten dobbelt så meget som Portugal 
på andenpladsen. 

Indehaveren af flest anlæg til vindenergi er Kina, som over de sidste fem-ti år har investeret 
intensivt i vindenergi. I dag har landet en kapacitet for vindenergi på samlet set 200 GW. 
Eftersom Kina samtidig har allerflest indbyggere i hele verden, dækker det dog kun ca. 6 % 

af det totale energiforbrug i landet. 

Der er ingen tvivl om, at Danmark har været og fortsat er en pioner indenfor 
vindenergiområdet. Der går en lige linje fra Paul la Cours vindmølle ved Askov, der var den 

første i verden, der producerede elektricitet, frem til nutidens danske sværvægtere på 

verdensmarkedet: Vestas, Siemens og LM Glasfiber. 

Vindmøllens historie 

Vinden har fungeret som energikilde i mindst 3000 år. Frem til 1900-tallet blev vinden 

omdannet til mekanisk energi, der blev brugt til at pumpe vand eller male korn til mel. I 
1900-tallet kom industrialiseringen, og vindenergien blev erstattet af forbrændingsmotorer, 
der blev fyret med fossile brændsler. For også dengang havde man brug for en stabil 
energiforsyning, der er uafhængig af vejret. 

I 1970’erne kom oliekrisen med højere priser på fossile brændsler, og vindmøllerne blev 

igen attraktive i energisystemet, men i stedet for mekanisk energi producerede vindmøllerne 
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nu elektricitet. Siden 1990’erne har vinden været den vigtigste vedvarende energikilde i 
Danmark og mange andre steder i verden. 

Vindmøller i elforsyningssystemet 

I Danmark produceres næsten 70 % af det totale elforbrug på vindmøller. Produktionen af 
elektriciteten foregår på de over 6000 vindmøller på land og på havet. 

De første møller blev placeret på markerne og var ofte ejet af en eller flere bønder i 
nabolaget. Møllerne stod ofte alene eller et par stykker sammen. De havde en maksimal 
produktion på omkring 100 kW. På den måde spredtes møllerne ud over landet. 

Møllernes maksimale produktion, vingefang og højde blev større og det samme gjaldt den 

susen der kommer, når vingerne drejer. Danskerne syntes desuden at vindmøller 
skæmmede landskabet, og modstanden mod dem voksede. 

Vindmølleparker på havet 

I dag bygges de fleste danske vindmøller på havet og i parker flere sammen. Ud over det 
støjmæssige og visuelle hensyn er det ligeledes hensigtsmæssigt at bygge møllerne på 

havet, fordi havet er forholdsvist fladt, og derfor ikke bremser vinden. Den energi 
vindmøllerne kan få ud af vinden er meget afhængig af det omkringliggende terræn. Hvis 

området er meget bakket, eller der er mange bygninger, påvirkes vindens retning og styrke, 
og derved den effekt vindmøllen kan få ud af vinden. 

Ved at samle vindmøllerne i parkerne gøres investeringen lidt billigere, da møllerne kan dele 

transformere og kabel til land. Desuden er det også en fordel, at vindmøllerne er samlet, når 
der skal laves service og reparationer på møllerne. 

Vindmøller udfordrer den traditionelle drift af 
elforsyningssystemet 

Vindmølleteknologien er langt fremme udviklingsmæssigt, men der er stadig nogle 

udfordringer, der skal findes løsninger på, hvis vindmøller skal være den primære 

produktionsform i elforsyningen. 

Et oplagt problem er, at vindmøller ikke producerer strøm, når det ikke blæser. På 

nuværende tidspunkt er det ikke muligt at lagre elektricitet uden store effektmæssige eller 
økonomiske tab. Derfor er der situationer, hvor der ikke er tilstrækkelig vind til at dække 

elforbruget, og omvendt er der situationer hvor der produceres mere strøm på vindmøllerne, 
end der bruges. 

En anden problemstilling ved mange vindmøller i elforsyningen er, at hurtige ændringer i 
vinden giver små variationer i den strøm, vindmøllen producerer. For at 
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forsyningssikkerheden er intakt skal der hele tiden være balance mellem forbrug og 

produktion. Det vil sige, at hvis der kommer et kraftigt vindstød, vil der også produceres 

mere strøm i det korte øjeblik, så hvis der skal være balance, skal der bruges tilsvarende 

mængde strøm et andet sted i systemet. 

Grunden til at det er muligt at have 70 % vindkraft i elforsyningssystemet på trods af vindens 

fluktuerende natur, er at en del af strømmen produceres på kraftværker. På kraftværkerne 

produceres strømmen ved hjælp af dampturbiner og generatorer, hvor turbinen og 

generatorens rotor drejer rundt med samme hastighed. Når der kommer ubalance mellem 

forbrug og produktion, ændres hastigheden af turbine og generator, men hvis der er tale om 

en lille ubalance, kan den genoprettes ved at regulere dampmængden. 

Danmark udveksler også energi med vores nabolande, og derfor er en væsentlig faktor for 
at vindenergien kan bruges optimalt, når der er meget vind, at der bliver bygget infrastruktur 
– altså nogle meget store el-ledninger – som kan transportere el til fx Sydtyskland. 

Store udbygningsplaner 

Rundt om i verden er der massive udbygningsplaner på vindområdet. I EU-området 
forventer man i 2040, at 30 % af energiforbruget er dækket af vindenergi. 

Vindmøllens placering 

Energien i vinden kommer i virkeligheden fra solen. Solens ujævne opvarmning af Jordens 

overflade skaber trykforskelle. Vind er i virkeligheden bare luft der flytter sig for at udjævne 

disse forskelle. 

Når en vind blæser over Jordens overflade, vil den blive bremset helt nede ved overfladen 

af alle de ujævnheder, der findes. Opbremsningen gør, at vinden bliver mere ujævn – den 

bliver turbulent. Jo mere turbulent vinden er, jo mere energi tages ud af vinden. En ujævn 

overflade kan give turbulens mange hundrede meter over jorden. 
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Udsnit af kort fra Kort og Matrikelstyrelsen. 

Der er altså mest energi i vind, der ikke er blevet forstyrret af ruheder fra overfladen. En 

havoverflade er meget lidt ru i forhold til de fleste landområder. Det er baggrunden for at 
vindmøller på havet er meget mere effektive end de fleste landmøller. Så hvis man skal stille 

effektive møller op på land, skal det være tæt på kyster med vind. 

I Danmark blæser det mest fra Vest og Sydvest. På vindkortet over Danmark, som viser 
middelvindhastigheden i landet, kan man således se, at specielt vestkysten og Thy er 
velegnede til vindmøller. 

En vindmølle forstyrrer i sig selv også vinden meget. Der er derfor typisk 5-900 meter 
mellem møllerne i de store havmølleparker. 

Læs mere om energiproduktion 

Energiproduktion 

– Elektricitetsbegreber 

– Fossile brændsler 

– Kraftvarme 

– Vindenergi (denne side) 
– Energi fra havet 

– Geotermisk energi 

– Biobrændsler – en oversigt 

– Brændselsceller 

– Solenergi 

– Kernekraft 

– Fusionsenergi 
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