
    
   

      

Skolerne ud i naturen 
Udskolingen 

Fag: Fysik og kemi, geografi 
Tema: Klima & miljø 
Undervisningsforløb: Grøn energi - del 3 - vindenergi 

Lektioner Side 

Introduktion 1 

Modul I Byg din egen vindmølle 2 2 

Modul II Lær mere om vindenergi 1-2 3 

Modul III Evalueringsmodul 2 4 

Læringsmål & bilag 5 

Introduktion 

Dette dokument indeholder del 3 af Naturlandets interaktive undervisningsforløb om 
grøn energi. Del 3 fokuserer på Vindenergi, og kan gennemføres uafhængigt af del 1 
og 2. 

Del 3 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 6 spørgsmål. 
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Skolerne ud i naturen 
Udskolingen 

Fag: Fysik og kemi, geografi 
Tema: Klima & miljø 
Undervisningsforløb: Grøn energi - del 3 - vindenergi 

Modul I 
Byg din egen vindmølle (2 lektioner) 

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

● Test vindmøllerne forskellige steder - hvor blæser det mest? 

OBS: Dette modul var også en del af undervisningsforløbet “grøn energi” til 
mellemtrinnet. Tjek eventuelt om klassen allerede har gennemført det. 

2 

https://astra.dk/tildinundervisning/vindm%C3%B8lle


    
   

      

Skolerne ud i naturen 
Udskolingen 

Fag: Fysik og kemi, geografi 
Tema: Klima & miljø 
Undervisningsforløb: Grøn energi - del 3 - vindenergi 

Modul II 
Lær mere om vindenergi (1-2 lektioner) 

● Læs artiklen fra Virtuel Galathea om vinden. 

● Læs mere om vindenergi hos Energistyrelsen. 

● Diskuter i klassen: 
1) Hvorfor kan vi ikke udelukkende bruge vindenergi i Danmark? 
2) Hvorfor anser Energistyrelsen vindenergi som en af de vigtigste former for 

vedvarende energi i Danmark? 
3) Hvad er fordelene og ulemperne ved, at det er kommunerne, der skal tage stilling 

til etablering af nye landvindmøller? 
4) Hvordan vil det påvirke eleverne, hvis de får en vindmølle som nabo? Er der 

nogen i klassen, som allerede bor tæt på en vindmølle? 

● Undersøg hvor mange vindmøller og solceller der er I jeres kommune. Synes 
eleverne, at det er mange eller få i forhold til hvad de havde forventet? 
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https://virtuelgalathea3.dk/artikel/hvordan-opst-r-vinden
https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/fakta-om-vindenergi
https://www.bolius.dk/saa-mange-solceller-og-vindmoeller-er-der-i-din-kommune-7050


    
   

      

Skolerne ud i naturen 
Udskolingen 

Fag: Fysik og kemi, geografi 
Tema: Klima & miljø 
Undervisningsforløb: Grøn energi - del 3 - vindenergi 

Modul III 
Evalueringsmodul 

Dette evalueringsmodul bør kun gennemføres, hvis 
eleverne har arbejdet med modul I og modul II. 

Modulet understøttes af en lokal rute i appen Naturlandet
Lolland-Falster. Åbn appen og find mappen “Skolerne ud 
i naturen” på forsiden. Tryk på din kommune, skolens 
navn og vælg niveau, herefter vil du se forløbets rute. 

Ruten kan gennemføres på cirka en time inklusiv 
læsning, diskussion og quiz. Eleverne skal gå turen i små 
grupper og svare på quizzen. 

Hen mod slutningen af ruten, dukker der et punkt med en 
rød ugle op på kortet, som indeholder quizzen. Uglen 
kommer kun frem, hvis man er indenfor 150 meter af 
punktet. Punktet med det grønne spørgsmålstegn viser 
vej til uglen. 

Når eleverne åbner punktet med uglen, kan de besvare 
quizzen. De indtaster din email, og således bliver deres 
svar sendt direkte til dig, når de er færdige med 
besvarelsen. 

● Afslutningsvis anbefales det at samle klassen på 
en græsplæne og diskutere svarene. 

Driller teknikken? 

● Sørg for at tænde telefonens GPS, og giv Naturlandet appen tilladelse til at 
tracke GPS ved brug. 

● Hvis telefonen er mere end 5-7 år gammel, og ikke har et opdateret styresystem, 
så kan der være problemer med at åbne appen. 
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Fysik/kemi 
Fælles Mål efter klassetrin 

Efter 9. klassetrin 

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

Grøn energi - del 3 
Modul 1 

Undersøgelse Eleven kan designe, 
gennemføre og eva-
luere undersøgelser 
i fysik/kemi. 

Undersøgelser i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

1. Eleven kan formulere 
og undersøge en 
afgrænset problem-
stilling med natur-
fagligt indhold. 

Eleven har viden 
om undersøgelses-
metoders anvend-
elsesmuligheder 
og begrænsninger. 

Eleven kan undersøge 
grundstoffer og enkle 
kemiske forbindelser. 

Eleven har viden om 
stoffers fysiske og 
kemiske egenskaber. 

Eleven kan undersøge 
lyd, lys og farver. 

Eleven har viden 
om bølgetyper, lyd- 
og lysfænomener. 

Eleven kan undersøge 
energiomsætning. 

Eleven har viden om 
energiformer. ✓

Eleven kan undersøge 
sammenhænge mellem 
kræfter og bevægelser. 

Eleven har viden om 
kræfter og bevægelser. 

Eleven kan undersøge 
fødevareproduktion. 

Eleven har viden 
om næringsstoffer 
og tilsætningsstoffer 
i fødevarer. 

2. Eleven kan indsamle 
og vurdere data 
fra egne og andres 
undersøgelser 
i naturfag. 

Eleven har viden 
om indsamling og 
validering af data. 

Eleven kan undersøge 
enkle reaktioner 
mellem stoffer. 

Eleven har viden om 
kemiske reaktioner 
og stofbevarelse. 

Eleven kan undersøge 
typer af stråling. 

Eleven har viden 
om stråling. 

Eleven kan 
eksperimentere med 
energiomsætning 
hvori elektricitet og 
magnetisme indgår. 

Eleven har viden 
om elektriske og mag-
netiske fænomener. 

Eleven kan forklare 
data fra målinger på 
atmosfæren og vand 
i kredsløb. 

Eleven har viden 
om havstrømme, 
vandets kredsløb 
og atmosfæriske 
fænomener. 

Eleven kan undersøge 
udnyttelse af råstoffer 
og dele af produktions-
metoder. 

Eleven har viden 
om råstoffer og 
produktionsprocesser. 

3. Eleven kan konkludere 
og generalisere på 
baggrund af eget og 
andres praktiske og 
undersøgende arbejde. 

Eleven har viden om 
kriterier for evaluering 
af undersøgelser 
i naturfag. 

Eleven kan analysere 
dele af stofkredsløb. 

Eleven har viden om 
carbons og nitrogens 
kredsløb. 

Eleven kan undersøge 
resultatet af processer 
på atomart niveau. 

Eleven har viden 
om atomkernen og 
elektronsystemet. 

Eleven kan undersøge 
transport og lagring 
af energi i naturgivne 
og menneskeskabte 
processer. 

Eleven har viden om 
energiforsyning. ✓

Eleven kan designe 
og gennemføre 
undersøgelser om 
Jordens ressourcer. 

Eleven har viden om 
ressourceforbrug, 
deponi og 
genanvendelse. 

Eleven kan designe 
og gennemføre 
undersøgelser ved-
rørende elektronisk 
og digital styring. 

Eleven har viden om 
elektroniske kredsløb, 
simpel programmering 
og transmission af 
data. 

Modellering Eleven kan anvende 
og vurdere model-
ler i fysik/kemi. 

Modellering i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

1. Eleven kan anvende 
modeller til forklaring 
af fænomener og 
problemstillinger 
i naturfag. ✓ 

Eleven har viden om 
modellering i naturfag. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
sammenhænge mellem 
atomers elektronstruk-
tur og deres kemiske 
egenskaber, herunder 
med interaktive 
modeller. 

Eleven har viden om 
grundstoffernes 
periodesystem. 

Eleven kan beskrive 
atomers opbygning. 

Eleven har viden om 
enkle atommodeller. 

Eleven kan med enkle 
modeller visualisere 
energiomsætninger. 

Eleven har viden om 
energiomsætninger. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
bevægelser i 
Solsystemet og 
Universets udvikling, 
herunder med 
simuleringer. 

Eleven har viden 
om teorier for opbyg-
ningen af Solsystemet, 
galakser og Universet. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
funktioner og 
sammenhænge på 
tekniske anlæg. 

Eleven har viden om 
forsynings-, rensnings- 
og forbrændingsanlæg. 

2. Eleven kan vælge 
modeller efter formål. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved 
modeller i naturfag. 

Eleven kan med 
repræsentationer 
beskrive kemiske 
reaktioner. 

Eleven har viden om 
kemiske symboler 
og reaktionsskemaer. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
ioniserende stråling. 

Eleven har viden om 
repræsentationer af 
atomkerner og stråling. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
elektriske kredsløb. 

Eleven har viden om 
repræsentationer af 
elektriske kredsløb. 

Eleven kan visualisere 
vands kredsløb og 
Jordens energi-
strømme. 

Eleven har viden om 
Jordens energi-
strømme. 

Eleven kan designe 
modeller for tekno-
logiske processer, 
herunder med it-
baserede programmer. 

Eleven har viden om 
teknologiske processer 
i landbrug og industri. 

3. Eleven kan vurdere 
modellers anvendelig-
hed og begrænsninger. 

Eleven har viden om 
vurderingskriterier for 
modeller i naturfag. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
stofkredsløb i naturen. 

Eleven har viden om 
reaktioner og processer 
i centrale stofkredsløb. 

Eleven kan med 
kernekort beskrive 
ustabile atomkerners 
henfald, herunder med 
interaktive modeller. 

Eleven har viden om 
atomkerneprocesser. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
energiomsætninger. 

Eleven har viden 
om naturgivne og 
menneskeskabte 
energikæder. 

Eleven kan fremstille 
og tolke repræsen-
tationer af processer 
i Jordens systemer. 

Eleven har viden om 
Jordens magnetfelt, 
vejrsystemer og klima. 

Eleven kan designe 
enkle teknologiske 
løsninger på 
udfordringer fra 
hverdag og samfund. 

Eleven har viden om 
metoder til udvikling 
af tekniske løsninger. 

Perspektive-
ring 

Eleven kan per-
spektivere fysik/ 
kemi til omverde-
nen og relatere 
indholdet i faget 
til udvikling af 
naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Perspektivering i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

1. Eleven kan beskrive 
naturfaglige problem-
stillinger i den nære 
omverden. 

Eleven har viden om 
aktuelle problem-
stillinger med 
naturfagligt indhold. 

Eleven kan anvende 
stoffer hensigts-
mæssigt i hverdagen. 

Eleven har viden om 
egenskaber ved 
materialer og 
kemikalier. 

Eleven kan beskrive 
anvendelsen af lyd 
og lys i medicinsk 
og teknologisk 
sammenhæng. 

Eleven har viden om 
udbredelse af lyd 
og lys. 

Eleven kan identificere 
energiomsætninger 
i den nære omverden. 

Eleven har viden om 
energikilder og 
energiomsætning 
ved produktion 
og forbrug. 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
livsbetingelser og 
Jordens bevægelser, 
atmosfære og 
magnetfelt. 

Eleven har viden om 
Jordens opbygning 
og bevægelser. 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
teknologisk udvikling 
og samfundsudvikling. 

Eleven har viden om 
centrale teknologiske 
gennembrud. 

2. Eleven kan forklare 
sammenhænge 
mellem naturfag og 
samfundsmæssige 
problemstillinger og 
udviklingsmuligheder. 

Eleven har viden 
om interessemodsæt-
ninger knyttet til 
bæredygtig udvikling. 

Eleven kan beskrive 
fotosyntesens og for-
brændingsprocessers 
betydning for atmos-
færens sammen-
sætning. 

Eleven har viden 
om ændringer 
i atmosfærens 
sammensætning. 

Eleven kan skelne 
mellem naturlig og 
menneskeskabt 
ioniserende stråling. 

Eleven har viden om 
ioniserende strålings 
vekselvirkning med 
organisk og uorganisk 
materiale. 

Eleven kan vurdere 
ændring i energikvalitet 
ved energiomsætninger 
i samfundet. 

Eleven har viden 
om energiressourcer 
og energikvalitet. 

Eleven kan forklare, 
hvordan Jordens 
systemer påvirker 
menneskets levevilkår. 

Eleven har viden 
om klimaændringer 
og vejrfænomener. 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
råstoffer, processer 
og produkt. 

Eleven har viden om 
teknologi i industri 
og landbrug. 

3. Eleven kan forklare, 
hvordan naturviden-
skabelig viden 
diskuteres og udvikles. 

Eleven har viden om 
processer i udvikling 
af naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Eleven kan vurdere 
miljøpåvirkninger af 
klima og økosystemer. 

Eleven har viden om 
samfundets brug og 
udledning af stoffer. 

Eleven kan forklare 
udviklingen og per-
spektiver i udnyttelsen 
af kernekraft, herunder 
med animationer og 
simuleringer. 

Eleven har viden om 
fissionsprocesser. 

Eleven kan diskutere 
udvikling i samfundets 
energiforsyning. ✓ 

Eleven har viden om 
udvikling i samfundets 
energibehov. 

Eleven kan forklare, 
hvordan ny viden har 
ført til ændringer 
i forståelse af Jorden 
og Universet. 

Eleven har viden om 
udvikling i forståelsen 
af Jordens og 
Universets opbygning. 

Eleven kan vurdere 
en teknologis 
bæredygtighed. 

Eleven har viden om 
teknologiers påvirkning 
og effekt på natur-
grundlaget. 

Kommunika-
tion 

Eleven kan kommu-
nikere om natur-
faglige forhold 
med fysik/kemi. 

Formidling Argumentation Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan 
kommunikere om 
naturfag ved brug af 
egnede medier. 

Eleven har viden om 
metoder til at formidle 
naturfaglige forhold. 

Eleven kan formulere 
en påstand og 
argumentere for den 
på et naturfagligt 
grundlag. 

Eleven har viden 
om påstande og 
begrundelser. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke 
sig præcist og 
nuanceret ved brug 
af fagord og begreber. 

Eleven har viden 
om ord og begreber 
i naturfag. 

Eleven kan målrettet 
læse og skrive tekster 
i naturfag. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og struktur og 
deres objektivitetskrav. 

2. Eleven kan vurdere 
kvaliteten af egen og 
andres kommunikation 
om naturfaglige 
forhold. 

Eleven har viden om 
kildekritisk formidling 
af naturfaglige 
forhold. 

Eleven kan vurdere 
gyldigheden af egne og 
andres naturfaglige 
argumentation. 

Eleven har viden 
om kvalitetskriterier 
for forskellige typer 
af argumenter i natur-
faglig sammenhæng. 3. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds- og vidensmål 

FÆLLES MÅL Fysik/kemi 5 



 

  
 

 

  
 

  

 
 

 

  
 

 
 

 

    
 

   
 

 

 
 

  

  
 

 

  

  
  

 
 

     
 

   
 

 
  

 
  

  
  

 

 

  
 

 
 

  
 

   
 

 

 
 

   
 

   

 

  
 

 
  

   

 

  
  

 
  

 
 

  
 

   
  

 
 

  
 

  
 

  
 

  

 

 
 

  
  

 
 

 

  
 

 
  
   

   

  

  
 

 

 
 

 
  

 

 
 

  

  
  

 
   

 
  

  
  

 

 
 

 

    
 

   
 

 
  

 
 

  
 

 

  
 
 

 

  

  
 

 
 

     
 

 
 

  
  

 
 
 

   
 

    
 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

  

 

    

 

 

   

  
 

 
  

 

  
 

 
 

Geografi Grøn energi - del 3 
Fælles Mål efter klassetrin 

Modul 1Efter 9. klassetrin 

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

Undersøgelse Eleven kan 
designe, gennem-
føre og evaluere 
undersøgelser 
i geografi. 

Undersøgelser i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima  Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan formulere og 
undersøge en afgrænset 
problemstilling med 
naturfagligt indhold. 

Eleven har viden om 
undersøgelsesmetoders 
anvendelsesmuligheder 
og begrænsninger. 

Eleven kan praktisk 
og teoretisk undersøge 
befolkninger og byers 
strukturer. 

Eleven har viden om 
demografiske variable 
og bymønstre. 

Eleven kan indsamle 
vejrdata over tid fra lokal
området, herunder med 
digitale redskaber. 

Eleven har viden om vejr 
og vejrfænomener. 

Eleven kan undersøge 
forbrugsvares vej fra 
ressource til butik. 

Eleven har viden om 
produktionskæder. 

Eleven kan praktisk 
og teoretisk undersøge 
karakteristiske landskaber. 

Eleven har viden om jord
bundens og undergrundens 
bestanddele i forhold til 
landskabsdannelse. 

2. Eleven kan indsamle og 
vurdere data fra egne 
og andres undersøgelser 
i naturfag. 

Eleven har viden om 
indsamling og validering 
af data. 

Eleven kan undersøge 
befolknings og erhvervs
udviklings betydning for 
levevilkår. 

Eleven har viden om 
levevilkår og befolknings
og erhvervsudvikling. 

Eleven kan undersøge 
klimaets indflydelse på 
lokale og globale forhold. 

Eleven har viden om 
klimazoner og plantebælter. 

Eleven kan undersøge 
landes ressourceudnyttelse 
og handelsmønstre. 

Eleven har viden om 
transportmønstre 
og fordeling af ressourcer. 

Eleven kan undersøge 
naturgrundlagets betydning 
for menneskers levevilkår. 

Eleven har viden om 
muligheder for udnyttelse 
af naturgrundlaget. 

3. Eleven kan konkludere og 
generalisere på baggrund 
af eget og andres praktiske 
og undersøgende arbejde. 

Eleven har viden om 
kriterier for evaluering 
af undersøgelser i 
naturfag. 

Eleven kan analysere befolk
nings og erhvervsforhold 
på forskellige geografiske 
niveauer. 

Eleven har viden om 
geografisk regionalisering 
og beliggenhed af lokalom
råder, lande og verdensdele. 

Eleven kan analysere 
naturlige globale kredsløbs 
betydning for erhvervs
forhold og levevilkår. 

Eleven har viden om 
sammenhænge mellem 
vejrsystemer, havstrømme 
og klimainddelinger. 

Eleven kan undersøge 
miljømæssige konsekvenser 
af ressourceudnyttelse og 
handelsmønstre. 

Eleven har viden om 
metoder til og konsekvenser 
af ressourceudnyttelse. 

Eleven kan undersøge 
naturgrundlagets betydning 
for produktionsforhold. 

Eleven har viden om 
sammenhæng mellem 
naturgrundlag og 
produktion. 

Modellering Eleven kan 
anvende og 
vurdere modeller 
i geografi. 

Modellering i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan anvende 
modeller til forklaring 
af fænomener og problem
stillinger i naturfag. 

Eleven har viden om 
modellering i naturfag. 

Eleven kan med modeller 
forklare befolknings
udvikling, herunder med 
digitale simuleringer. 

Eleven har viden om 
befolkningsligningen og 
befolkningspyramider. 

Eleven kan med temakort 
og digitale animationer 
beskrive pladetektonik. 

Eleven har viden om 
tektoniske plader og deres 
bevægelser. 

Eleven kan med modeller 
beskrive produktions– og 
forbrugsfordeling, herunder 
med digitale kort. 

Eleven har viden om 
modeller, der beskriver 
global arbejdsdeling. 

Eleven kan med modeller 
beskrive dannelse af 
karakteristiske danske 
landskabstyper, herunder 
med digitale animationer. 

Eleven har viden om 
dannelsen af danske 
landskabstyper. 

2. Eleven kan vælge modeller 
efter formål. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved modeller 
i naturfag. 

Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem 
befolkningssammensætning, 
erhvervsstruktur og natur
grundlag. 

Eleven har viden om 
modeller til illustration 
af sammenhænge mellem 
befolkning og erhverv. 

Eleven kan med modeller 
forklare pladetektonikkens 
indflydelse på levevilkår. 

Eleven har viden om natur
katastrofer og påvirkning 
fra pladetektonisk aktivitet. 

Eleven kan med repræsen
tationer forklare fordeling 
og udvikling af fattige og 
rige lande. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved fattige 
og rige lande. 

Eleven kan med modeller 
for landskabs og råstof
dannelse forklare areal
anvendelse, herunder med 
digitale redskaber. 

Eleven har viden om 
danske råstoffers dannelse, 
lokalisering og udvinding. 

3. Eleven kan vurdere 
modellers anvendelighed 
og begrænsninger. 

Eleven har viden om 
vurderingskriterier for 
modeller i naturfag. 

Eleven kan vurdere 
befolkningsmodellers 
anvendelighed til analyse 
af samfundsudvikling. 

Eleven har viden 
om den demografiske 
transitionsmodel. 

Eleven kan med 
simuleringer forklare 
hovedargumenter for 
pladetektonikteorien. 

Eleven har viden om 
Jordens opbygning og den 
geologiske udvikling. 

Eleven kan med modeller 
vurdere udviklingsbistands 
betydning for modtager
og giverland. 

Eleven har viden om 
bistandsformer og 
bistandsorganisationer. 

Eleven kan med modeller 
vurdere betydningen for 
bæredygtig udvikling 
af ændringer i levevilkår 
og naturudnyttelse. 

Eleven har viden om 
begrebet bæredygtighed. 

Perspektive-
ring 

Eleven kan 
perspektivere 
geografi til omver-
denen og relatere 
indholdet i faget 
til udvikling af 
naturvidenskabe-
lig erkendelse. 

Perspektivering i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan beskrive natur
faglige problemstillinger 
i den nære omverden. 

Eleven har viden om 
aktuelle problemstillinger 
med naturfagligt indhold. 

Eleven kan sammenligne 
befolknings og erhvervs
udvikling i forskellige lande. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved befolk
ningsfordeling og erhvervs
strukturer i fattige og rige 
lande. 

Eleven kan ud fra lokale for
hold forklare problematikker 
knyttet til det geologiske 
kredsløb og råstofudvinding. 

Eleven har viden om 
dannelse, fordeling og 
udvinding af råstoffer. 

Eleven kan forklare lokale 
levevilkårs afhængighed 
af globalisering. 

Eleven har viden om 
multinationale selskaber og 
teknologisk udvikling som 
drivkraft for globalisering. 

Eleven kan beskrive 
interessemodsætninger 
ved udnyttelse af natur
grundlaget. 

Eleven har viden om inter
esser knyttet til energi 
og råstofudvinding og
bæredygtig naturudnyttelse. 

2. Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem 
naturfag og samfunds
mæssige problemstillinger 
og udviklingsmuligheder. 

Eleven har viden om inter
essemodsætninger knyttet 
bæredygtig udvikling. 

Eleven kan analysere 
befolknings og erhvervs
forholds påvirkning af lokal 
og global udvikling. 

Eleven har viden om udvik
ling i alderssammensætning 
og by og landområder. 

Eleven kan analysere 
menneskets påvirkning af 
vands og kulstofs kredsløb. 

Eleven har viden om 
problematikker knyttet til 
vands og kulstofs kredsløb. 

Eleven kan forklare årsager 
til nationale og globale 
konflikter om kulturfor
skelle, grænsedragninger 
og ressourcer. 

Eleven har viden om landes 
interesser, involvering i 
konflikter og konfliktløsning. 

Eleven kan forklare aktuelle 
konsekvenser af natur
grundlagets udnyttelse. 

Eleven har viden om 
samfundsmæssige og 
miljømæssige konsekvenser 
af udnyttelse af natur
grundlaget. 

3. Eleven kan forklare, hvordan 
naturvidenskabelig viden 
diskuteres og udvikles. 

Eleven har viden om 
processer i udvikling 
af naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Eleven kan analysere 
befolknings og erhvervs
udviklings betydning for 
bæredygtig udvikling. 

Eleven har viden om 
kriterier for bæredygtig 
befolknings og erhvervs
udvikling. 

Eleven kan beskrive 
løsningsforslag i forhold til 
klimaændringer og global 
opvarmning. 

Eleven har viden om 
aktuelle klimaproblematik
ker, klimateorier og klima
modeller. 

Eleven kan diskutere hand
lemuligheder for udvikling 
af et bæredygtigt samfund. ✓

Eleven har viden om 
kriterier for økologisk, 
økonomisk og kulturel 
bæredygtighed. 

Eleven kan vurdere 
interessemodsætninger 
og løsningsmuligheder 
ved udnyttelse 
agrundlaget. 

Eleven har viden om 
interesser og natursyn 
knyttet til naturudnyttelse 
og miljøbeskyttelse. 

Kommunika-
tion 

Eleven kan 
kommunikere 
om naturfaglige 
forhold med 
geografi. 

Formidling Argumentation Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan kommunikere 
om naturfag ved brug 
af egnede medier. 

Eleven har viden om 
metoder til at formidle 
naturfaglige forhold. 

Eleven kan formulere en 
påstand og argumentere 
for den på et naturfagligt 
grundlag. 

Eleven har viden om 
påstande og begrundelser. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke sig 
præcist og nuanceret ved 
brug af fagord og begreber. 

Eleven har viden om ord 
og begreber i naturfag. 

Eleven kan målrettet læse 
og skrive tekster i naturfag. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og struktur og 
deres objektivitetskrav. 

2. Eleven kan vurdere 
kvaliteten af egen og 
andres kommunikation 
om naturfaglige forhold. 

Eleven har viden om 
kildekritisk formidling 
af naturfaglige forhold. 

Eleven kan vurdere 
gyldigheden af egne og 
andres naturfaglige 
argumentation. 

Eleven har viden om 
kvalitetskriterier for for
skellige typer af argumenter 
i naturfaglig sammenhæng. 

3. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 
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Fysik/kemi 
Fælles Mål efter klassetrin 

Efter 9. klassetrin 

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

Grøn energi - del 3 
Modul 2 

Undersøgelse Eleven kan designe, 
gennemføre og eva-
luere undersøgelser 
i fysik/kemi. 

Undersøgelser i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

1. Eleven kan formulere 
og undersøge en 
afgrænset problem-
stilling med natur-
fagligt indhold. 

Eleven har viden 
om undersøgelses-
metoders anvend-
elsesmuligheder 
og begrænsninger. 

Eleven kan undersøge 
grundstoffer og enkle 
kemiske forbindelser. 

Eleven har viden om 
stoffers fysiske og 
kemiske egenskaber. 

Eleven kan undersøge 
lyd, lys og farver. 

Eleven har viden 
om bølgetyper, lyd- 
og lysfænomener. 

Eleven kan undersøge 
energiomsætning. 

Eleven har viden om 
energiformer. ✓

Eleven kan undersøge 
sammenhænge mellem 
kræfter og bevægelser. 

Eleven har viden om 
kræfter og bevægelser. 

Eleven kan undersøge 
fødevareproduktion. 

Eleven har viden 
om næringsstoffer 
og tilsætningsstoffer 
i fødevarer. 

2. Eleven kan indsamle 
og vurdere data 
fra egne og andres 
undersøgelser 
i naturfag. 

Eleven har viden 
om indsamling og 
validering af data. 

Eleven kan undersøge 
enkle reaktioner 
mellem stoffer. 

Eleven har viden om 
kemiske reaktioner 
og stofbevarelse. 

Eleven kan undersøge 
typer af stråling. 

Eleven har viden 
om stråling. 

Eleven kan 
eksperimentere med 
energiomsætning 
hvori elektricitet og 
magnetisme indgår. 

Eleven har viden 
om elektriske og mag-
netiske fænomener. 

Eleven kan forklare 
data fra målinger på 
atmosfæren og vand 
i kredsløb. 

Eleven har viden 
om havstrømme, 
vandets kredsløb 
og atmosfæriske 
fænomener. 

Eleven kan undersøge 
udnyttelse af råstoffer 
og dele af produktions-
metoder. 

Eleven har viden 
om råstoffer og 
produktionsprocesser. 

3. Eleven kan konkludere 
og generalisere på 
baggrund af eget og 
andres praktiske og 
undersøgende arbejde. 

Eleven har viden om 
kriterier for evaluering 
af undersøgelser 
i naturfag. 

Eleven kan analysere 
dele af stofkredsløb. 

Eleven har viden om 
carbons og nitrogens 
kredsløb. 

Eleven kan undersøge 
resultatet af processer 
på atomart niveau. 

Eleven har viden 
om atomkernen og 
elektronsystemet. 

Eleven kan undersøge 
transport og lagring 
af energi i naturgivne 
og menneskeskabte 
processer. 

Eleven har viden om 
energiforsyning. ✓

Eleven kan designe 
og gennemføre 
undersøgelser om 
Jordens ressourcer. 

Eleven har viden om 
ressourceforbrug, 
deponi og 
genanvendelse. 

Eleven kan designe 
og gennemføre 
undersøgelser ved-
rørende elektronisk 
og digital styring. 

Eleven har viden om 
elektroniske kredsløb, 
simpel programmering 
og transmission af 
data. 

Modellering Eleven kan anvende 
og vurdere model-
ler i fysik/kemi. 

Modellering i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

1. Eleven kan anvende 
modeller til forklaring 
af fænomener og 
problemstillinger 
i naturfag. 

Eleven har viden om 
modellering i naturfag. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
sammenhænge mellem 
atomers elektronstruk-
tur og deres kemiske 
egenskaber, herunder 
med interaktive 
modeller. 

Eleven har viden om 
grundstoffernes 
periodesystem. 

Eleven kan beskrive 
atomers opbygning. 

Eleven har viden om 
enkle atommodeller. 

Eleven kan med enkle 
modeller visualisere 
energiomsætninger. 

Eleven har viden om 
energiomsætninger. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
bevægelser i 
Solsystemet og 
Universets udvikling, 
herunder med 
simuleringer. 

Eleven har viden 
om teorier for opbyg-
ningen af Solsystemet, 
galakser og Universet. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
funktioner og 
sammenhænge på 
tekniske anlæg. 

Eleven har viden om 
forsynings-, rensnings- 
og forbrændingsanlæg. 

2. Eleven kan vælge 
modeller efter formål. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved 
modeller i naturfag. 

Eleven kan med 
repræsentationer 
beskrive kemiske 
reaktioner. 

Eleven har viden om 
kemiske symboler 
og reaktionsskemaer. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
ioniserende stråling. 

Eleven har viden om 
repræsentationer af 
atomkerner og stråling. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
elektriske kredsløb. 

Eleven har viden om 
repræsentationer af 
elektriske kredsløb. 

Eleven kan visualisere 
vands kredsløb og 
Jordens energi-
strømme. 

Eleven har viden om 
Jordens energi-
strømme. 

Eleven kan designe 
modeller for tekno-
logiske processer, 
herunder med it-
baserede programmer. 

Eleven har viden om 
teknologiske processer 
i landbrug og industri. 

3. Eleven kan vurdere 
modellers anvendelig-
hed og begrænsninger. 

Eleven har viden om 
vurderingskriterier for 
modeller i naturfag. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
stofkredsløb i naturen. 

Eleven har viden om 
reaktioner og processer 
i centrale stofkredsløb. 

Eleven kan med 
kernekort beskrive 
ustabile atomkerners 
henfald, herunder med 
interaktive modeller. 

Eleven har viden om 
atomkerneprocesser. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
energiomsætninger. 

Eleven har viden 
om naturgivne og 
menneskeskabte 
energikæder. 

Eleven kan fremstille 
og tolke repræsen-
tationer af processer 
i Jordens systemer. 

Eleven har viden om 
Jordens magnetfelt, 
vejrsystemer og klima. ✓

Eleven kan designe 
enkle teknologiske 
løsninger på 
udfordringer fra 
hverdag og samfund. 

Eleven har viden om 
metoder til udvikling 
af tekniske løsninger. 

Perspektive-
ring 

Eleven kan per-
spektivere fysik/ 
kemi til omverde-
nen og relatere 
indholdet i faget 
til udvikling af 
naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Perspektivering i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

1. Eleven kan beskrive 
naturfaglige problem-
stillinger i den nære 
omverden. 

Eleven har viden om 
aktuelle problem-
stillinger med 
naturfagligt indhold. 

Eleven kan anvende 
stoffer hensigts-
mæssigt i hverdagen. 

Eleven har viden om 
egenskaber ved 
materialer og 
kemikalier. 

Eleven kan beskrive 
anvendelsen af lyd 
og lys i medicinsk 
og teknologisk 
sammenhæng. 

Eleven har viden om 
udbredelse af lyd 
og lys. 

Eleven kan identificere 
energiomsætninger 
i den nære omverden. 

Eleven har viden om 
energikilder og 
energiomsætning 
ved produktion 
og forbrug. 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
livsbetingelser og 
Jordens bevægelser, 
atmosfære og 
magnetfelt. 

Eleven har viden om 
Jordens opbygning 
og bevægelser. 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
teknologisk udvikling 
og samfundsudvikling. 

Eleven har viden om 
centrale teknologiske 
gennembrud. 

2. Eleven kan forklare 
sammenhænge 
mellem naturfag og 
samfundsmæssige 
problemstillinger og 
udviklingsmuligheder. 

Eleven har viden 
om interessemodsæt-
ninger knyttet til 
bæredygtig udvikling. 

Eleven kan beskrive 
fotosyntesens og for-
brændingsprocessers 
betydning for atmos-
færens sammen-
sætning. 

Eleven har viden 
om ændringer 
i atmosfærens 
sammensætning. 

Eleven kan skelne 
mellem naturlig og 
menneskeskabt 
ioniserende stråling. 

Eleven har viden om 
ioniserende strålings 
vekselvirkning med 
organisk og uorganisk 
materiale. 

Eleven kan vurdere 
ændring i energikvalitet 
ved energiomsætninger 
i samfundet. 

Eleven har viden 
om energiressourcer 
og energikvalitet. 

Eleven kan forklare, 
hvordan Jordens 
systemer påvirker 
menneskets levevilkår. 

Eleven har viden 
om klimaændringer 
og vejrfænomener. 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
råstoffer, processer 
og produkt. 

Eleven har viden om 
teknologi i industri 
og landbrug. 

3. Eleven kan forklare, 
hvordan naturviden-
skabelig viden 
diskuteres og udvikles. 

Eleven har viden om 
processer i udvikling 
af naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Eleven kan vurdere 
miljøpåvirkninger af 
klima og økosystemer. 

Eleven har viden om 
samfundets brug og 
udledning af stoffer. 

Eleven kan forklare 
udviklingen og per-
spektiver i udnyttelsen 
af kernekraft, herunder 
med animationer og 
simuleringer. 

Eleven har viden om 
fissionsprocesser. 

Eleven kan diskutere 
udvikling i samfundets 
energiforsyning. ✓ 

Eleven har viden om 
udvikling i samfundets 
energibehov. 

Eleven kan forklare, 
hvordan ny viden har 
ført til ændringer 
i forståelse af Jorden 
og Universet. 

Eleven har viden om 
udvikling i forståelsen 
af Jordens og 
Universets opbygning. 

Eleven kan vurdere 
en teknologis 
bæredygtighed. 

Eleven har viden om 
teknologiers påvirkning 
og effekt på natur-
grundlaget. 

Kommunika-
tion 

Eleven kan kommu-
nikere om natur-
faglige forhold 
med fysik/kemi. 

Formidling Argumentation Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan 
kommunikere om 
naturfag ved brug af 
egnede medier. 

Eleven har viden om 
metoder til at formidle 
naturfaglige forhold. 

Eleven kan formulere 
en påstand og 
argumentere for den 
på et naturfagligt 
grundlag. 

Eleven har viden 
om påstande og 
begrundelser. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke 
sig præcist og 
nuanceret ved brug 
af fagord og begreber. 

Eleven har viden 
om ord og begreber 
i naturfag. 

Eleven kan målrettet 
læse og skrive tekster 
i naturfag. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og struktur og 
deres objektivitetskrav. 

2. Eleven kan vurdere 
kvaliteten af egen og 
andres kommunikation 
om naturfaglige 
forhold. 

Eleven har viden om 
kildekritisk formidling 
af naturfaglige 
forhold. 

Eleven kan vurdere 
gyldigheden af egne og 
andres naturfaglige 
argumentation. 

Eleven har viden 
om kvalitetskriterier 
for forskellige typer 
af argumenter i natur-
faglig sammenhæng. 3. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds- og vidensmål 
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Geografi Grøn energi - del 3 
Fælles Mål efter klassetrin 

Modul 2Efter 9. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -målområde Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan 
designe, gennem-
føre og evaluere 
undersøgelser 
i geografi. 

Undersøgelser i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima  Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan formulere og 
undersøge en afgrænset 
problemstilling med 
naturfagligt indhold. 

Eleven har viden om 
undersøgelsesmetoders 
anvendelsesmuligheder 
og begrænsninger. 

Eleven kan praktisk 
og teoretisk undersøge 
befolkninger og byers 
strukturer. 

Eleven har viden om 
demografiske variable 
og bymønstre. 

Eleven kan indsamle 
vejrdata over tid fra lokal
området, herunder med 
digitale redskaber. 

Eleven har viden om vejr 
og vejrfænomener. 

Eleven kan undersøge 
forbrugsvares vej fra 
ressource til butik. 

Eleven har viden om 
produktionskæder. 

Eleven kan praktisk 
og teoretisk undersøge 
karakteristiske landskaber. 

Eleven har viden om jord
bundens og undergrundens 
bestanddele i forhold til 
landskabsdannelse. 

2. Eleven kan indsamle og 
vurdere data fra egne 
og andres undersøgelser 
i naturfag. 

Eleven har viden om 
indsamling og validering 
af data. 

Eleven kan undersøge 
befolknings og erhvervs
udviklings betydning for 
levevilkår. 

Eleven har viden om 
levevilkår og befolknings
og erhvervsudvikling. 

Eleven kan undersøge 
klimaets indflydelse på 
lokale og globale forhold. 

Eleven har viden om 
klimazoner og plantebælter. 

Eleven kan undersøge 
landes ressourceudnyttelse 
og handelsmønstre. 

Eleven har viden om 
transportmønstre 
og fordeling af ressourcer. 

Eleven kan undersøge 
naturgrundlagets betydning 
for menneskers levevilkår. 

Eleven har viden om 
muligheder for udnyttelse 
af naturgrundlaget. 

3. Eleven kan konkludere og 
generalisere på baggrund 
af eget og andres praktiske 
og undersøgende arbejde. 

Eleven har viden om 
kriterier for evaluering 
af undersøgelser i 
naturfag. 

Eleven kan analysere befolk
nings og erhvervsforhold 
på forskellige geografiske 
niveauer. 

Eleven har viden om 
geografisk regionalisering 
og beliggenhed af lokalom
råder, lande og verdensdele. 

Eleven kan analysere 
naturlige globale kredsløbs 
betydning for erhvervs
forhold og levevilkår. 

Eleven har viden om 
sammenhænge mellem 
vejrsystemer, havstrømme 
og klimainddelinger. 

Eleven kan undersøge 
miljømæssige konsekvenser 
af ressourceudnyttelse og 
handelsmønstre. 

Eleven har viden om 
metoder til og konsekvenser 
af ressourceudnyttelse. 

Eleven kan undersøge 
naturgrundlagets betydning 
for produktionsforhold. 

Eleven har viden om 
sammenhæng mellem 
naturgrundlag og 
produktion. 

Modellering Eleven kan 
anvende og 
vurdere modeller 
i geografi. 

Modellering i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan anvende 
modeller til forklaring 
af fænomener og problem
stillinger i naturfag. 

Eleven har viden om 
modellering i naturfag. 

Eleven kan med modeller 
forklare befolknings
udvikling, herunder med 
digitale simuleringer. 

Eleven har viden om 
befolkningsligningen og 
befolkningspyramider. 

Eleven kan med temakort 
og digitale animationer 
beskrive pladetektonik. 

Eleven har viden om 
tektoniske plader og deres 
bevægelser. 

Eleven kan med modeller 
beskrive produktions– og 
forbrugsfordeling, herunder 
med digitale kort. 

Eleven har viden om 
modeller, der beskriver 
global arbejdsdeling. 

Eleven kan med modeller 
beskrive dannelse af 
karakteristiske danske 
landskabstyper, herunder 
med digitale animationer. 

Eleven har viden om 
dannelsen af danske 
landskabstyper. 

2. Eleven kan vælge modeller 
efter formål. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved modeller 
i naturfag. 

Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem 
befolkningssammensætning, 
erhvervsstruktur og natur
grundlag. 

Eleven har viden om 
modeller til illustration 
af sammenhænge mellem 
befolkning og erhverv. 

Eleven kan med modeller 
forklare pladetektonikkens 
indflydelse på levevilkår. 

Eleven har viden om natur
katastrofer og påvirkning 
fra pladetektonisk aktivitet. 

Eleven kan med repræsen
tationer forklare fordeling 
og udvikling af fattige og 
rige lande. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved fattige 
og rige lande. 

Eleven kan med modeller 
for landskabs og råstof
dannelse forklare areal
anvendelse, herunder med 
digitale redskaber. 

Eleven har viden om 
danske råstoffers dannelse, 
lokalisering og udvinding. 

3. Eleven kan vurdere 
modellers anvendelighed 
og begrænsninger. 

Eleven har viden om 
vurderingskriterier for 
modeller i naturfag. 

Eleven kan vurdere 
befolkningsmodellers 
anvendelighed til analyse 
af samfundsudvikling. 

Eleven har viden 
om den demografiske 
transitionsmodel. 

Eleven kan med 
simuleringer forklare 
hovedargumenter for 
pladetektonikteorien. 

Eleven har viden om 
Jordens opbygning og den 
geologiske udvikling. 

Eleven kan med modeller 
vurdere udviklingsbistands 
betydning for modtager
og giverland. 

Eleven har viden om 
bistandsformer og 
bistandsorganisationer. 

Eleven kan med modeller 
vurdere betydningen for 
bæredygtig udvikling 
af ændringer i levevilkår 
og naturudnyttelse. 

Eleven har viden om 
begrebet bæredygtighed. 

Perspektive-
ring 

Eleven kan 
perspektivere 
geografi til omver-
denen og relatere 
indholdet i faget 
til udvikling af 
naturvidenskabe-
lig erkendelse. 

Perspektivering i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan beskrive natur
faglige problemstillinger 
i den nære omverden. 

Eleven har viden om 
aktuelle problemstillinger 
med naturfagligt indhold. 

Eleven kan sammenligne 
befolknings og erhvervs
udvikling i forskellige lande. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved befolk
ningsfordeling og erhvervs
strukturer i fattige og rige 
lande. 

Eleven kan ud fra lokale for
hold forklare problematikker 
knyttet til det geologiske 
kredsløb og råstofudvinding. 

Eleven har viden om 
dannelse, fordeling og 
udvinding af råstoffer. 

Eleven kan forklare lokale 
levevilkårs afhængighed 
af globalisering. 

Eleven har viden om 
multinationale selskaber og 
teknologisk udvikling som 
drivkraft for globalisering. 

Eleven kan beskrive 
interessemodsætninger 
ved udnyttelse af natur
grundlaget. 

Eleven har viden om inter
esser knyttet til energi
og råstofudvinding og
bæredygtig naturudnyttelse. 

2. Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem 
naturfag og samfunds
mæssige problemstillinger 
og udviklingsmuligheder. 

Eleven har viden om inter
essemodsætninger knyttet 
bæredygtig udvikling. 

Eleven kan analysere 
befolknings og erhvervs
forholds påvirkning af lokal 
og global udvikling. 

Eleven har viden om udvik
ling i alderssammensætning 
og by og landområder. 

Eleven kan analysere 
menneskets påvirkning af 
vands og kulstofs kredsløb. 

Eleven har viden om 
problematikker knyttet til 
vands og kulstofs kredsløb. 

Eleven kan forklare årsager 
til nationale og globale 
konflikter om kulturfor
skelle, grænsedragninger 
og ressourcer. 

Eleven har viden om landes 
interesser, involvering i 
konflikter og konfliktløsning. 

Eleven kan forklare aktuelle 
konsekvenser af natur
grundlagets udnyttelse. 

Eleven har viden om 
samfundsmæssige og 
miljømæssige konsekvenser 
af udnyttelse af natur
grundlaget. 

3. Eleven kan forklare, hvordan 
naturvidenskabelig viden 
diskuteres og udvikles. 

Eleven har viden om 
processer i udvikling 
af naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Eleven kan analysere 
befolknings og erhvervs
udviklings betydning for 
bæredygtig udvikling. 

Eleven har viden om 
kriterier for bæredygtig 
befolknings og erhvervs
udvikling. 

Eleven kan beskrive 
løsningsforslag i forhold til 
klimaændringer og global 
opvarmning. 

Eleven har viden om 
aktuelle klimaproblematik
ker, klimateorier og klima
modeller. 

Eleven kan diskutere hand
lemuligheder for udvikling 
af et bæredygtigt samfund.✓ 

Eleven har viden om 
kriterier for økologisk, 
økonomisk og kulturel 
bæredygtighed. 

Eleven kan vurdere 
interessemodsætninger 
og løsningsmuligheder 
ved udnyttelse 
agrundlaget. ✓

Eleven har viden om 
interesser og natursyn 
knyttet til naturudnyttelse 
og miljøbeskyttelse.✓ 

Kommunika-
tion 

Eleven kan 
kommunikere 
om naturfaglige 
forhold med 
geografi. 

Formidling Argumentation Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan kommunikere 
om naturfag ved brug 
af egnede medier. 

Eleven har viden om 
metoder til at formidle 
naturfaglige forhold. 

Eleven kan formulere en 
påstand og argumentere 
for den på et naturfagligt 
grundlag. 

Eleven har viden om 
påstande og begrundelser. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke sig 
præcist og nuanceret ved 
brug af fagord og begreber. 

Eleven har viden om ord 
og begreber i naturfag. 

Eleven kan målrettet læse 
og skrive tekster i naturfag. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og struktur og 
deres objektivitetskrav. 

2. Eleven kan vurdere 
kvaliteten af egen og 
andres kommunikation 
om naturfaglige forhold. 

Eleven har viden om 
kildekritisk formidling 
af naturfaglige forhold. 

Eleven kan vurdere 
gyldigheden af egne og 
andres naturfaglige 
argumentation. 

Eleven har viden om 
kvalitetskriterier for for
skellige typer af argumenter 
i naturfaglig sammenhæng. 

3. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 
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Fysik/kemi 
Fælles Mål efter klassetrin 

Efter 9. klassetrin 

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

Grøn energi - del 3 
Modul 3 

Undersøgelse Eleven kan designe, 
gennemføre og eva-
luere undersøgelser 
i fysik/kemi. 

Undersøgelser i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

1. Eleven kan formulere 
og undersøge en 
afgrænset problem-
stilling med natur-
fagligt indhold. 

Eleven har viden 
om undersøgelses-
metoders anvend-
elsesmuligheder 
og begrænsninger. 

Eleven kan undersøge 
grundstoffer og enkle 
kemiske forbindelser. 

Eleven har viden om 
stoffers fysiske og 
kemiske egenskaber. 

Eleven kan undersøge 
lyd, lys og farver. 

Eleven har viden 
om bølgetyper, lyd- 
og lysfænomener. 

Eleven kan undersøge 
energiomsætning. 

Eleven har viden om 
energiformer. 

Eleven kan undersøge 
sammenhænge mellem 
kræfter og bevægelser. 

Eleven har viden om 
kræfter og bevægelser. 

Eleven kan undersøge 
fødevareproduktion. 

Eleven har viden 
om næringsstoffer 
og tilsætningsstoffer 
i fødevarer. 

2. Eleven kan indsamle 
og vurdere data 
fra egne og andres 
undersøgelser 
i naturfag. 

Eleven har viden 
om indsamling og 
validering af data. 

Eleven kan undersøge 
enkle reaktioner 
mellem stoffer. 

Eleven har viden om 
kemiske reaktioner 
og stofbevarelse. 

Eleven kan undersøge 
typer af stråling. 

Eleven har viden 
om stråling. 

Eleven kan 
eksperimentere med 
energiomsætning 
hvori elektricitet og 
magnetisme indgår. 

Eleven har viden 
om elektriske og mag-
netiske fænomener. 

Eleven kan forklare 
data fra målinger på 
atmosfæren og vand 
i kredsløb. 

Eleven har viden 
om havstrømme, 
vandets kredsløb 
og atmosfæriske 
fænomener. 

Eleven kan undersøge 
udnyttelse af råstoffer 
og dele af produktions-
metoder. 

Eleven har viden 
om råstoffer og 
produktionsprocesser. 

3. Eleven kan konkludere 
og generalisere på 
baggrund af eget og 
andres praktiske og 
undersøgende arbejde. 

Eleven har viden om 
kriterier for evaluering 
af undersøgelser 
i naturfag. 

Eleven kan analysere 
dele af stofkredsløb. 

Eleven har viden om 
carbons og nitrogens 
kredsløb. 

Eleven kan undersøge 
resultatet af processer 
på atomart niveau. 

Eleven har viden 
om atomkernen og 
elektronsystemet. 

Eleven kan undersøge 
transport og lagring 
af energi i naturgivne 
og menneskeskabte 
processer. 

Eleven har viden om 
energiforsyning. 

Eleven kan designe 
og gennemføre 
undersøgelser om 
Jordens ressourcer. 

Eleven har viden om 
ressourceforbrug, 
deponi og 
genanvendelse. 

Eleven kan designe 
og gennemføre 
undersøgelser ved-
rørende elektronisk 
og digital styring. 

Eleven har viden om 
elektroniske kredsløb, 
simpel programmering 
og transmission af 
data. 

Modellering Eleven kan anvende 
og vurdere model-
ler i fysik/kemi. 

Modellering i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

1. Eleven kan anvende 
modeller til forklaring 
af fænomener og 
problemstillinger 
i naturfag. 

Eleven har viden om 
modellering i naturfag. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
sammenhænge mellem 
atomers elektronstruk-
tur og deres kemiske 
egenskaber, herunder 
med interaktive 
modeller. 

Eleven har viden om 
grundstoffernes 
periodesystem. 

Eleven kan beskrive 
atomers opbygning. 

Eleven har viden om 
enkle atommodeller. 

Eleven kan med enkle 
modeller visualisere 
energiomsætninger. 

Eleven har viden om 
energiomsætninger. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
bevægelser i 
Solsystemet og 
Universets udvikling, 
herunder med 
simuleringer. 

Eleven har viden 
om teorier for opbyg-
ningen af Solsystemet, 
galakser og Universet. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
funktioner og 
sammenhænge på 
tekniske anlæg. 

Eleven har viden om 
forsynings-, rensnings- 
og forbrændingsanlæg. 

2. Eleven kan vælge 
modeller efter formål. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved 
modeller i naturfag. 

Eleven kan med 
repræsentationer 
beskrive kemiske 
reaktioner. 

Eleven har viden om 
kemiske symboler 
og reaktionsskemaer. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
ioniserende stråling. 

Eleven har viden om 
repræsentationer af 
atomkerner og stråling. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
elektriske kredsløb. 

Eleven har viden om 
repræsentationer af 
elektriske kredsløb. 

Eleven kan visualisere 
vands kredsløb og 
Jordens energi-
strømme. 

Eleven har viden om 
Jordens energi-
strømme. 

Eleven kan designe 
modeller for tekno-
logiske processer, 
herunder med it-
baserede programmer. 

Eleven har viden om 
teknologiske processer 
i landbrug og industri. 

3. Eleven kan vurdere 
modellers anvendelig-
hed og begrænsninger. 

Eleven har viden om 
vurderingskriterier for 
modeller i naturfag. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
stofkredsløb i naturen. 

Eleven har viden om 
reaktioner og processer 
i centrale stofkredsløb. 

Eleven kan med 
kernekort beskrive 
ustabile atomkerners 
henfald, herunder med 
interaktive modeller. 

Eleven har viden om 
atomkerneprocesser. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
energiomsætninger. 

Eleven har viden 
om naturgivne og 
menneskeskabte 
energikæder. 

Eleven kan fremstille 
og tolke repræsen-
tationer af processer 
i Jordens systemer. 

Eleven har viden om 
Jordens magnetfelt, 
vejrsystemer og klima. 

Eleven kan designe 
enkle teknologiske 
løsninger på 
udfordringer fra 
hverdag og samfund. 

Eleven har viden om 
metoder til udvikling 
af tekniske løsninger. 

Perspektive-
ring 

Eleven kan per-
spektivere fysik/ 
kemi til omverde-
nen og relatere 
indholdet i faget 
til udvikling af 
naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Perspektivering i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

1. Eleven kan beskrive 
naturfaglige problem-
stillinger i den nære 
omverden. 

Eleven har viden om 
aktuelle problem-
stillinger med 
naturfagligt indhold. 

Eleven kan anvende 
stoffer hensigts-
mæssigt i hverdagen. 

Eleven har viden om 
egenskaber ved 
materialer og 
kemikalier. 

Eleven kan beskrive 
anvendelsen af lyd 
og lys i medicinsk 
og teknologisk 
sammenhæng. 

Eleven har viden om 
udbredelse af lyd 
og lys. 

Eleven kan identificere 
energiomsætninger 
i den nære omverden. 

Eleven har viden om 
energikilder og 
energiomsætning 
ved produktion 
og forbrug. 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
livsbetingelser og 
Jordens bevægelser, 
atmosfære og 
magnetfelt. 

Eleven har viden om 
Jordens opbygning 
og bevægelser. 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
teknologisk udvikling 
og samfundsudvikling. 

Eleven har viden om 
centrale teknologiske 
gennembrud. 

2. Eleven kan forklare 
sammenhænge 
mellem naturfag og 
samfundsmæssige 
problemstillinger og 
udviklingsmuligheder. 

Eleven har viden 
om interessemodsæt-
ninger knyttet til 
bæredygtig udvikling. 

Eleven kan beskrive 
fotosyntesens og for-
brændingsprocessers 
betydning for atmos-
færens sammen-
sætning. 

Eleven har viden 
om ændringer 
i atmosfærens 
sammensætning. 

Eleven kan skelne 
mellem naturlig og 
menneskeskabt 
ioniserende stråling. 

Eleven har viden om 
ioniserende strålings 
vekselvirkning med 
organisk og uorganisk 
materiale. 

Eleven kan vurdere 
ændring i energikvalitet 
ved energiomsætninger 
i samfundet. 

Eleven har viden 
om energiressourcer 
og energikvalitet. 

Eleven kan forklare, 
hvordan Jordens 
systemer påvirker 
menneskets levevilkår. 

Eleven har viden 
om klimaændringer 
og vejrfænomener. 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
råstoffer, processer 
og produkt. 

Eleven har viden om 
teknologi i industri 
og landbrug. 

3. Eleven kan forklare, 
hvordan naturviden-
skabelig viden 
diskuteres og udvikles. 

Eleven har viden om 
processer i udvikling 
af naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Eleven kan vurdere 
miljøpåvirkninger af 
klima og økosystemer. 

Eleven har viden om 
samfundets brug og 
udledning af stoffer. 

Eleven kan forklare 
udviklingen og per-
spektiver i udnyttelsen 
af kernekraft, herunder 
med animationer og 
simuleringer. 

Eleven har viden om 
fissionsprocesser. 

Eleven kan diskutere 
udvikling i samfundets 
energiforsyning. 

Eleven har viden om 
udvikling i samfundets 
energibehov. 

Eleven kan forklare, 
hvordan ny viden har 
ført til ændringer 
i forståelse af Jorden 
og Universet. 

Eleven har viden om 
udvikling i forståelsen 
af Jordens og 
Universets opbygning. 

Eleven kan vurdere 
en teknologis 
bæredygtighed. 

Eleven har viden om 
teknologiers påvirkning 
og effekt på natur-
grundlaget. 

Kommunika-
tion 

Eleven kan kommu-
nikere om natur-
faglige forhold 
med fysik/kemi. 

Formidling Argumentation Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan 
kommunikere om 
naturfag ved brug af 
egnede medier. 

Eleven har viden om 
metoder til at formidle 
naturfaglige forhold. 

Eleven kan formulere 
en påstand og 
argumentere for den 
på et naturfagligt 
grundlag. 

Eleven har viden 
om påstande og 
begrundelser. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke 
sig præcist og 
nuanceret ved brug 
af fagord og begreber. 

Eleven har viden 
om ord og begreber 
i naturfag. 

✓ 

Eleven kan målrettet 
læse og skrive tekster 
i naturfag. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og struktur og 
deres objektivitetskrav. 

2. Eleven kan vurdere 
kvaliteten af egen og 
andres kommunikation 
om naturfaglige 
forhold. 

Eleven har viden om 
kildekritisk formidling 
af naturfaglige 
forhold. 

Eleven kan vurdere 
gyldigheden af egne og 
andres naturfaglige 
argumentation. ✓

Eleven har viden 
om kvalitetskriterier 
for forskellige typer 
af argumenter i natur-
faglig sammenhæng. 3. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds- og vidensmål 
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Geografi Grøn energi - del 3 
Fælles Mål efter klassetrin 

Modul 3Efter 9. klassetrin 

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

Undersøgelse Eleven kan 
designe, gennem-
føre og evaluere 
undersøgelser 
i geografi. 

Undersøgelser i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima  Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan formulere og 
undersøge en afgrænset 
problemstilling med 
naturfagligt indhold. 

Eleven har viden om 
undersøgelsesmetoders 
anvendelsesmuligheder 
og begrænsninger. 

Eleven kan praktisk 
og teoretisk undersøge 
befolkninger og byers 
strukturer. 

Eleven har viden om 
demografiske variable 
og bymønstre. 

Eleven kan indsamle 
vejrdata over tid fra lokal
området, herunder med 
digitale redskaber. 

Eleven har viden om vejr 
og vejrfænomener. 

Eleven kan undersøge 
forbrugsvares vej fra 
ressource til butik. 

Eleven har viden om 
produktionskæder. 

Eleven kan praktisk 
og teoretisk undersøge 
karakteristiske landskaber. 

Eleven har viden om jord
bundens og undergrundens 
bestanddele i forhold til 
landskabsdannelse. 

2. Eleven kan indsamle og 
vurdere data fra egne 
og andres undersøgelser 
i naturfag. 

Eleven har viden om 
indsamling og validering 
af data. 

Eleven kan undersøge 
befolknings og erhvervs
udviklings betydning for 
levevilkår. 

Eleven har viden om 
levevilkår og befolknings
og erhvervsudvikling. 

Eleven kan undersøge 
klimaets indflydelse på 
lokale og globale forhold. 

Eleven har viden om 
klimazoner og plantebælter. 

Eleven kan undersøge 
landes ressourceudnyttelse 
og handelsmønstre. 

Eleven har viden om 
transportmønstre 
og fordeling af ressourcer. 

Eleven kan undersøge 
naturgrundlagets betydning 
for menneskers levevilkår. 

Eleven har viden om 
muligheder for udnyttelse 
af naturgrundlaget. 

3. Eleven kan konkludere og 
generalisere på baggrund 
af eget og andres praktiske 
og undersøgende arbejde. 

Eleven har viden om 
kriterier for evaluering 
af undersøgelser i 
naturfag. 

Eleven kan analysere befolk
nings og erhvervsforhold 
på forskellige geografiske 
niveauer. 

Eleven har viden om 
geografisk regionalisering 
og beliggenhed af lokalom
råder, lande og verdensdele. 

Eleven kan analysere 
naturlige globale kredsløbs 
betydning for erhvervs
forhold og levevilkår. 

Eleven har viden om 
sammenhænge mellem 
vejrsystemer, havstrømme 
og klimainddelinger. 

Eleven kan undersøge 
miljømæssige konsekvenser 
af ressourceudnyttelse og 
handelsmønstre. 

Eleven har viden om 
metoder til og konsekvenser 
af ressourceudnyttelse. 

Eleven kan undersøge 
naturgrundlagets betydning 
for produktionsforhold. 

Eleven har viden om 
sammenhæng mellem 
naturgrundlag og 
produktion. 

Modellering Eleven kan 
anvende og 
vurdere modeller 
i geografi. 

Modellering i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan anvende 
modeller til forklaring 
af fænomener og problem
stillinger i naturfag. 

Eleven har viden om 
modellering i naturfag. 

Eleven kan med modeller 
forklare befolknings
udvikling, herunder med 
digitale simuleringer. 

Eleven har viden om 
befolkningsligningen og 
befolkningspyramider. 

Eleven kan med temakort 
og digitale animationer 
beskrive pladetektonik. 

Eleven har viden om 
tektoniske plader og deres 
bevægelser. 

Eleven kan med modeller 
beskrive produktions– og 
forbrugsfordeling, herunder 
med digitale kort. 

Eleven har viden om 
modeller, der beskriver 
global arbejdsdeling. 

Eleven kan med modeller 
beskrive dannelse af 
karakteristiske danske 
landskabstyper, herunder 
med digitale animationer. 

Eleven har viden om 
dannelsen af danske 
landskabstyper. 

2. Eleven kan vælge modeller 
efter formål. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved modeller 
i naturfag. 

Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem 
befolkningssammensætning, 
erhvervsstruktur og natur
grundlag. 

Eleven har viden om 
modeller til illustration 
af sammenhænge mellem 
befolkning og erhverv. 

Eleven kan med modeller 
forklare pladetektonikkens 
indflydelse på levevilkår. 

Eleven har viden om natur
katastrofer og påvirkning 
fra pladetektonisk aktivitet. 

Eleven kan med repræsen
tationer forklare fordeling 
og udvikling af fattige og 
rige lande. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved fattige 
og rige lande. 

Eleven kan med modeller 
for landskabs og råstof
dannelse forklare areal
anvendelse, herunder med 
digitale redskaber. 

Eleven har viden om 
danske råstoffers dannelse, 
lokalisering og udvinding. 

3. Eleven kan vurdere 
modellers anvendelighed 
og begrænsninger. 

Eleven har viden om 
vurderingskriterier for 
modeller i naturfag. 

Eleven kan vurdere 
befolkningsmodellers 
anvendelighed til analyse 
af samfundsudvikling. 

Eleven har viden 
om den demografiske 
transitionsmodel. 

Eleven kan med 
simuleringer forklare 
hovedargumenter for 
pladetektonikteorien. 

Eleven har viden om 
Jordens opbygning og den 
geologiske udvikling. 

Eleven kan med modeller 
vurdere udviklingsbistands 
betydning for modtager
og giverland. 

Eleven har viden om 
bistandsformer og 
bistandsorganisationer. 

Eleven kan med modeller 
vurdere betydningen for 
bæredygtig udvikling 
af ændringer i levevilkår 
og naturudnyttelse. 

Eleven har viden om 
begrebet bæredygtighed. 

Perspektive-
ring 

Eleven kan 
perspektivere 
geografi til omver-
denen og relatere 
indholdet i faget 
til udvikling af 
naturvidenskabe-
lig erkendelse. 

Perspektivering i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan beskrive natur
faglige problemstillinger 
i den nære omverden. 

Eleven har viden om 
aktuelle problemstillinger 
med naturfagligt indhold. 

Eleven kan sammenligne 
befolknings og erhvervs
udvikling i forskellige lande. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved befolk
ningsfordeling og erhvervs
strukturer i fattige og rige 
lande. 

Eleven kan ud fra lokale for
hold forklare problematikker 
knyttet til det geologiske 
kredsløb og råstofudvinding. 

Eleven har viden om 
dannelse, fordeling og 
udvinding af råstoffer. 

Eleven kan forklare lokale 
levevilkårs afhængighed 
af globalisering. 

Eleven har viden om 
multinationale selskaber og 
teknologisk udvikling som 
drivkraft for globalisering. 

Eleven kan beskrive 
interessemodsætninger 
ved udnyttelse af natur
grundlaget. 

Eleven har viden om inter
esser knyttet til energi
og råstofudvinding og 
bæredygtig naturudnyttelse. 

2. Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem 
naturfag og samfunds
mæssige problemstillinger 
og udviklingsmuligheder. 

Eleven har viden om inter
essemodsætninger knyttet 
bæredygtig udvikling. 

Eleven kan analysere 
befolknings og erhvervs
forholds påvirkning af lokal 
og global udvikling. 

Eleven har viden om udvik
ling i alderssammensætning 
og by og landområder. 

Eleven kan analysere 
menneskets påvirkning af 
vands og kulstofs kredsløb. 

Eleven har viden om 
problematikker knyttet til 
vands og kulstofs kredsløb. 

Eleven kan forklare årsager 
til nationale og globale 
konflikter om kulturfor
skelle, grænsedragninger 
og ressourcer. 

Eleven har viden om landes 
interesser, involvering i 
konflikter og konfliktløsning. 

Eleven kan forklare aktuelle 
konsekvenser af natur
grundlagets udnyttelse. 

Eleven har viden om 
samfundsmæssige og 
miljømæssige konsekvenser 
af udnyttelse af natur
grundlaget. 

3. Eleven kan forklare, hvordan 
naturvidenskabelig viden 
diskuteres og udvikles. 

Eleven har viden om 
processer i udvikling 
af naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Eleven kan analysere 
befolknings og erhvervs
udviklings betydning for 
bæredygtig udvikling. 

Eleven har viden om 
kriterier for bæredygtig 
befolknings og erhvervs
udvikling. 

Eleven kan beskrive 
løsningsforslag i forhold til 
klimaændringer og global 
opvarmning. 

Eleven har viden om 
aktuelle klimaproblematik
ker, klimateorier og klima
modeller. ✓

Eleven kan diskutere hand
lemuligheder for udvikling 
af et bæredygtigt samfund. 

Eleven har viden om 
kriterier for økologisk, 
økonomisk og kulturel 
bæredygtighed. 

Eleven kan vurdere 
interessemodsætninger 
og løsningsmuligheder 
ved udnyttelse af natur
grundlaget. 

Eleven har viden om 
interesser og natursyn 
knyttet til naturudnyttelse 
og miljøbeskyttelse. 

Kommunika-
tion 

Eleven kan 
kommunikere 
om naturfaglige 
forhold med 
geografi. 

Formidling Argumentation Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan kommunikere 
om naturfag ved brug 
af egnede medier. 

Eleven har viden om 
metoder til at formidle 
naturfaglige forhold. 

Eleven kan formulere en 
påstand og argumentere 
for den på et naturfagligt 
grundlag. 

Eleven har viden om 
påstande og begrundelser. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke sig 
præcist og nuanceret ved 
brug af fagord og begreber. 

Eleven har viden om ord 
og begreber i naturfag. 

✓ 

Eleven kan målrettet læse 
og skrive tekster i naturfag. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og struktur og 
deres objektivitetskrav. 

2. Eleven kan vurdere 
kvaliteten af egen og 
andres kommunikation 
om naturfaglige forhold. 

Eleven har viden om 
kildekritisk formidling 
af naturfaglige forhold. 

Eleven kan vurdere 
gyldigheden af egne og 
andres naturfaglige 
argumentation. 

✓ 
Eleven har viden om 
kvalitetskriterier for for
skellige typer af argumenter 
i naturfaglig sammenhæng. 

3. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 
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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. 
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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. 

Sæt fiskesnoren fast med malertape til den bagerste del af bambuspinden. 
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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? 

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, 
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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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Søg 

Hvordan opstår vinden 
Solen er drivkraften bag vindene på jorden. Da jorden er rund bliver den 

opvarmet forskelligt og derfor opstår der temperaturforskelle som får de 
tropiske egne til at være meget varme og de polare egne til at være meget 

kolde. Disse temperaturforskelle skaber højtryk og lavtryk og sætter luften 
i bevægelse. Det gælder både lokalt og i det globale vindsystem. 

Varm luft er let og kold luft er tung. Årsagen er, at varme giver bevægelse, så med 
varme spredes luftens molekyler. Der bliver større afstand mellem de enkelte 
molekyler – og færre luftmolekyler pr m3.. 
Lavtryk opstår, når den varme, lette luft stiger til vejrs, der kommer til at mangle 
noget luft og trykket falder derfor og vi siger vi har et lavtryk. Når luften stiger til 
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vejrs omkring et lavtryk bliver den afkølet og der dannes skyer og regn. Lavtryk er

derfor ofte forbundet med såkaldt dårligt vejr.

Kulde sænker bevægelse, så i den kolde luft samles luftens molekyler så der er
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Søg 

ned udtørres og opvarmes den. Derfor er højtryk ofte forbundet med varmt og 
solrigt vejr. 
Naturen vil altid prøve at skabe en form for balance. Derfor presses luft fra områder 
med højt tryk hen mod områder med lavt tryk. Vi mærker det som blæst, og jo større 
forskel der er i tryk, des mere blæser det. 

Solen opvarmer Jorden – land, hav og sø. Vand kræver mere energi for at opvarmes 
end land gør. Derfor bliver landområderne hurtigere opvarmet end havet. Når 
landområdet er varmere end omgivelserne (sø eller hav) vil der stige mere varm luft 
til vejrs over land end over vand. Der vil opstå et lavtryk over land. 

Der vil opstå en vind for at udligne forskellen i tryk, så på jorden kommer vinden fra 
højtryk og går mod lavtryk. 

Læsestof 

Vejr og rute Vindretning 
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Vædderens rute blev løbende

korrigeret for at undgå storme og

andet hårdt vejr der kunne forstyrre

de videnskabelige målinger.

I en vejrudsigt fortælles det både

hvor vinden kommer fra, og hvor

kraftig den er. Hvor den kommer fra

angives ved verdenshjørnerne. Når

det blæser fra vest, siger vi, at vi har

vestenvind.
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Søg 

Hvordan opstår vinden 

Solen er drivkraften bag vindene på 
jorden. Da jorden er rund bliver den 
opvarmet forskelligt og derfor opstår 
der temperaturforskelle som får de 
tropiske egne til at være meget 
varme og de polare egne til at være 
meget kolde. Disse 
temperaturforskelle skaber højtryk 
og lavtryk og sætter luften i 
bevægelse. Det gælder både lokalt 
og i det globale vindsystem. 

Vindhastighed 

Hvis der er stor forskel mellem et 
højtryk og et lavtryk i nærheden af 
hinanden, vil der opstå en kraftig vind 
for at udligne den store forskel. Når 
forskellen ikke er så stor bliver 
vinden svagere. 

Orkan 

En orkan er en kraftig storm, hvor 
vindhastigheden er højere end 117 
km/t. 

Vindens hastighed har 
betydning for temperaturen 

Varme fra kroppen omgiver os som et 
tyndt lag varm luft. I hård vind blæser 
den varme luft væk, før kroppen kan 
nå at erstatte den. Så føles det 
koldere end det egentlig er. 

Det globale vindsystem 

Solen står højt på himlen tæt på 
ækvator. På højere breddegrader, 
som i de tempererede og polære 
klima zoner, står solen væsentligt 
lavere. Det betyder, at de 
tempererede og polære klimazoner 
modtager mindre sollys og derved 
ikke varmes op i sammen omfang, 
som det er tilfældet i troperne. 

Cykloner, tyfoner, tornadoer og 
orkaner 

Cykloner, tyfoner, og tornadoer er 
alle hvirvelstrømme i atmosfæren. 
Den væsentlige forskel ligger i deres 
størrelse og den måde de dannes på. 

Vandrende lavtryk – Vinden i 
det tempererede klimaområde 

Ferrel-cellen består af vandrende 
lavtryk som i gennemsnit sender 
varme mod nord og kulde mod syd. 
De vandrende lavtryk bevæger sig 

https://virtuelgalathea3.dk/artikel/hvordan-opst-r-vinden 3/5 

https://virtuelgalathea3.dk/artikel/vejr-og-rute
https://virtuelgalathea3.dk/artikel/vindretning
https://virtuelgalathea3.dk/artikel/hvordan-opst-r-vinden
https://virtuelgalathea3.dk/artikel/vindhastighed
https://virtuelgalathea3.dk/artikel/orkan
https://virtuelgalathea3.dk/artikel/vindens-hastighed-har-betydning-temperaturen
https://virtuelgalathea3.dk/artikel/det-globale-vindsystem
https://virtuelgalathea3.dk/artikel/cykloner-tyfoner-tornadoer-og-orkaner
https://virtuelgalathea3.dk/artikel/vandrende-lavtryk-vinden-i-det-tempererede-klimaomr-de
https://virtuelgalathea3.dk/
https://virtuelgalathea3.dk/projekter
https://virtuelgalathea3.dk/news
https://virtuelgalathea3.dk/etaper
https://virtuelgalathea3.dk/om/videoer
https://virtuelgalathea3.dk/
https://virtuelgalathea3.dk/artikel/hvordan-opst-r-vinden


   

  

  

          

       

        

      

   

        

         

     

     

     

  

    
 

    

   

     

     

    

   

     

    

     

  

    

     

      

     

      

     

     

    

 

De kan alle forårsage voldsomme

ødelæggelser.

normalt fra vest mod øst, men kan

også bevæge sig stik nord og stik syd

og endda fra øst mod vest – Dog er

det sådan, at hvis vi ser på

gennemsnittet af alle lavtryksbaner,

så få en bane som går fra vest mod
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Søg 

øst. Det betyder at det vejr vi får her i 
landet, kommer fra den nordlige del 
af Atlanterhavet og bevæger sig ind 
over de Britiske øer inden det 
ankommer til os. 

Passatvindene - vinden i det Vindrose og fremherskende 
tropiske klimaområde vindretninger 

I modsætning til det tempererede En vindrose viser den klimatiske 
klimaområde, men sit omskiftelige vindretning og styrke for et bestemt 
vejr, forholder det sig anderledes i sted. Det betyder, at den viser et 
det tropiske klima på den nordlige gennemsnit af alle de måder vinden 
halvkugle. Her er klimaet stabilt kan blæse på - på dette sted. 
under Hadley–cellen, og er Forskerne kan derfor placere stedet i 
kendetegnet ved at vindene de meste en klimazone, når man ved, hvordan 
af tiden blæser fra nordøstlige det blæser i denne zone. 
retninger, samt at solen ofte skinner. 

Øvelser 

Lav din egen vindmåler 

Vindrose 

Vind fra satellit 

Vind på Galathea 
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Fakta om vindenergi 

Læs fakta om energistyrelsens arbejde med vindenergi og bliv klogere på handlingsplaner, analyser 
og lovgivning på området. 

Vindenergi er en af de mest udbredte former for vedvarende energi i Danmark. 

I dag stammer mere end 40 pct. af den samlede danske elproduktion fra vindmøller, og samtidig er det 
at opstille nye vindmøller på land en af de billigste måder at udvide elproduktionen på. 

Dermed spiller vindenergi en vigtig rolle i omstillingen af energisystemet, som skal sikre, at Danmark i 
2050 er uafhængig af fossile brændsler. 

Historien om vindenergi i Danmark går langt tilbage. Vindmølleindustriens udvikling har ud fra en 
historisk synsvinkel været en succes. Læs om den historiske udvikling fra 1974 til 2011, og om de 
milepæle, som har været med til at præge og fremme udviklingen. 

Læs om vindmølleindustriens historiske udvikling 

Landvind: Danmark er blandt de førende i verden 
Danmark har opstillet vindmøller på land siden 1970’erne, og frem til i dag er vindmøllerne vokset 
betydeligt både i antal og i kapacitet. 

Danmark og de danske virksomheder er i dag blandt de førende i verden, når det gælder udvikling, 
produktion og opstilling af vindmøller, og eksporten af vindmøller og teknologi til vindenergi udgør et 
væsentligt bidrag til den danske økonomi. 

Det er kommunerne, der står for at planlægge opstillingen af nye landvindmøller. Derudover kan private 
også få tilskud til at opstille vindmøller på deres egen grund. 

Havvind: Pionérindustri udviklet i Danmark 
Havvindenergi blev udviklet på baggrund af den danske succes med landvind. Danmark var det første 
land i verden til at opstille en havvindmøllepark med parken Vindeby ud for Lolland i 1991. I 2002 
opførte Danmark Horns Rev 1, der var første havvindmøllepark i stor skala. 

Få et overblik over de danske havvindparker på kortet nedenfor: 

https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/fakta-om-vindenergi 1/2 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/vindmoelleindustrien_historisk_flagskib.pdf
https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/fakta-om-vindenergi
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En underkategori af havvindmøller er kystnære møller. Det er vindmøller, der bliver stillet op nær 
kysterne rundt om i Danmark. 

Kommuners muligheder for at investere i vindmøller 
I Danmark er det muligt for en kommune at investere i vindmøller – både på land og på havet. 

Læs Energistyrelsens notat her: 

Kommuners muligheder for at investere i vindmøller 

Ordninger til fremme af vedvarende energi 
Med energiaftale 2018 blev der afsat 4,2 mia. kr. til vedvarende energi i årene 2020-2024, herunder 
teknologineutrale udbud for landvindmøller, åben-dør-havvindmøller og solcelleanlæg. Herudover blev 
der aftalt tre statslige udbud af havvindmølleparker frem mod 2030. 

Læs mere om ordninger for fremme af vedvarende energi og de teknologineutrale udbud her: 

Støtte til vedvarende energi 

Læs om krav til servicering af vindmøller og om teknisk certificering 
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https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/kommunernes_muligheder_for_investering_i_vindmoeller_0.pdf
https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi
http://www.vindmoellegodkendelse.dk/
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