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Undervisningsforløb: Grøn energi 
Lærervejledning 

Introduktion 

Dette undervisningsforløb om grøn energi er målrettet elever i mellemtrinnet indenfor 
faget natur/teknologi. Forløbet er delt op i 3 dele, som kan anvendes uafhængigt af 
hinanden. 

Undervejs lærer eleverne om grøn energi og vindmøller (del 1), vindens kræfter (del 
2) og solenergi (del 3). 

Forløbet er udviklet med inspiration fra undervisningsmaterialer på astra.dk og 
skoven-i-skolen.dk, samt en række andre kilder. 

● Fag: Natur/teknologi 
● Antal moduler: 9 
● Længde: 14-21 lektioner 

Formål: At udvikle elevernes faglige kompetencer frem mod den fælles naturfaglige 
afgangsprøve. Ydermere, at give eleverne kendskab til grøn energi og 
problemstillinger indenfor emnet. 

Kompetenceområder: 

● Undersøgelseskompetence; 
Eleven gennemfører undersøgelser fx tester vind- og solenergi med relevante 
apparater. 

● Modelleringskompetence; 
Eleven laver enkle modeller fx bygger en miniaturevindmølle. 

● Perspektiveringskompetence; 
Eleven perspektiverer egen viden til globale og lokale forhold. 

● Kommunikationskompetence; 
Eleven diskuterer problemstillinger, der knytter sig til emnet grøn energi. 
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https://astra.dk/
https://www.skoven-i-skolen.dk/
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Links og materialer: 

Del 1, Modul 1: 
● “Mit bæredygtige energiforbrug - verdensmålene.dk” 

Verdensmålene for bæredygtig udvikling (2018), video 
https://www.youtube.com/watch?v=oyjrrhFpje8 (5 minutter) 

● “Hvordan påvirker vores internetvaner klimaet?” 
CO2 Web Balance (2019), artikel 
https://www.co2webbalance.dk/hvordan-paavirker-vores-internetvaner-klimaet/ 

Del 1, Modul 2: 
● “Vindmølle” 

Astra.dk (2021), hjemmeside 
https://astra.dk/tildinundervisning/vindm%C3%B8lle 

Del 2, Modul 1: 
● “Byg en vindmåler” 

Skoven-i-skolen (2021), hjemmeside 
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/byg-en-vindm%C3%A5ler 

● “Lav din egen vindmåler” 
VirtuelGalathea3 (2021), hjemmeside 
https://virtuelgalathea3.dk/artikel/lav-din-egen-vindm-ler 

● “Vindviser” 
Astra.dk (2021), hjemmeside 
https://astra.dk/tildinundervisning/vindviser 

Del 2, Modul 2: 
● “Vindenergi - blev klogere på vindenergi og vindmøller” 

Experimentarium (2019), artikel 
https://www.experimentarium.dk/klima/vindenergi 

Del 3, Modul 1: 
● “Byg en solfanger 

Skoven-i-skolen (2021), hjemmeside 
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/byg-en-solfanger 

● “Varm vandet” 
Kattegatcentret, NRGi & Grundfos (2008), hæfte 
https://www.kattegatcentret.dk/files/skolematerialer/varmvandet_08-09.pdf 

Del 3, Modul 2: 
● “Solenergi - bliv klogere på energi fra solen” 

Experimentarium (2010), artikel 
https://www.experimentarium.dk/klima/solenergi 
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