
Vindmøller leverer 
live data til brug 
i undervis ningen



Få ideer til analyse af live-data  fra  vindmøller via  Vind I Skolen.

Vi sæ tter vindmøllen i en klimasammenhæ ng, der med 
udgangspunkt i opsamling og analyse af live-data  vis er, hvordan den 
grønne s trøm fortræ nger CO2. 

Det centra le er, hvordan du kan tage afsæ t i lokale møller med 
målrettet info og undervisningsmateria le, som lokale netop har 
formået i Vindtved.

Formidling af vedvarende 
energiformer i uderummet med fokus  
på mulighed for DATA ops amling.



Formål 
● Med afsæ t i LIVE-data fra  lokale vindmøllers  produktion a t 

give skoleelever konkret viden om møllernes  betydning for 
kampen mod klimaæ ndringerne – herunder formidle 
konkrete og let tilgæ ngelige ta l om CO2-fortræ ngning. 

● Med afsæ t i de lokale møllers  produktion og CO2

fortræ ngning a t præ sentere elevopgaver med tilhørende 
læ rervejledning til undervisning i Energi & Klima i 
henholdsvis  mellemtrinnet og udskolingen.

Vindis kolen.dk



På nettet…



& i virkeligheden! 



Mas s er af viden på hjemmes iden



Vindmøllerne produktion - s enes te døgn



Møllernes  CO2- fortræ ngning



CO2 udledning i Lemvig Kommune 
Produktion s enes te døgn





Læ ring i autentis ke s ammenhæ nge

Fra Biologididaktik (Andersen og Linderoth, 2018)



De syv udbytter

Fra biologididaktik 
(Andersen og Linderoth, 
2018)

Der er mange mulige udbytter, når eleverne undersøger vindmøllernes energiomddannelse



De syv udbytter

Fra biologididaktik 
(Andersen og Linderoth, 
2018)



Fra Biologididaktik (Andersen og Linderoth, 2018)



https ://vindis kolen.dk/vindtved/#/







Undervis nings forløb med intro og 
s ammenhæ ngende elevaktiviteter







Fra Sol til Sæ bebobler i Vindtved



Lys, Solens betydning, solenergi, 
solindstråling, farvespektre, bølgelængder, 
vindenergi, vindhastighed, vindretning, 
nedbør, forsyningskilder, støj, 
elektromagnetisme, batteriteknologi, lagring 
af energi, strøm og spænding…



Didaktis k grundlag



Læ rings moduler Solcelle Science Boks



Victron
Connect







Tak for a t du lyttede

Scan QR koden og 
kom godt i gang
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