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Mintebjerg møllerne 
Besøg et energianlæg i Sønderborg Kommune 

Link til VR-Film: https://www.thinglink.com/card/1525580150983360513  
 

 

Forløbets formål 
At give eleverne kendskab til 
grundlæggende viden omkring vindmøller 
igennem et virtuelt besøg. 
 
At give lærerne endnu et værktøj til, at lave 
en alsidig undervisning og samtidigt 
præsenteret det faglige indhold på en let og 
spiselig måde.  

 

Målgruppe 
6.-9. klasse 

 

Tidsforbrug 
1-2 lektioner á 45 minutter 
 

 

 

Materialer 
VR-briller (anbefalet 2 elever 
pr. brille.) 
En smartphone pr. brille 
(Android eller iPhone) 
Computer eller 
skriveredskaber 

 

Generelt 
Et VR-besøg kan aldrig erstatte det klassiske ud-af-huset besøg, som har mange andre formål end 
blot det faglige. Det giver adgang til steder som normalt ikke er muligt at besøge, og det giver 
mulighed for at genbesøge et sted, hvor klassen tidligere har været. 
I en vindmølle er der ikke megen plads, så derfor er et klassebesøg i en vindmølle ikke realistisk. 
VR-filmen giver eleverne muligheden for på egen hånd at opdage. De bliver undervejs 
præsenteret for vindmøllens opbygning og centrale faglige områder.  
 

Lærervejledningens formål 
Denne vejledning understøtter brugerne – lærerne i at afvikle et læringsforløb for deres elever. 
Der vil i dokumentet blive præsenteret forslag til forløbets opbygning, og didaktiske overvejelser. 
Vejledningen har ikke til formål, at give en faglig indføring i den bagvedliggende faglige viden. 
 

Centrale fagområder og begreber 
Det er en fordel for eleverne, hvis de inden eller efter VR filmen har arbejdet med følgende 
begreber og områder:   
 

 Placering af vindmøller, kortlære, verdenshjørner, solens og jordens bevægelser. 

 Solens betydning for vind og vejr.  

 Energityper og -omsætning 

 Fossile og vedvarende energikilder, herunder særlig fokus på vindenergi 

https://www.thinglink.com/card/1525580150983360513
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 Basal kendskab til vekselstrøm og jævnstrøm 

Virtual reality og praktiske forhold 
VR-turen kan enten afvikles på computer i en browser vha. musemarkøren eller ved brug af en 
smartphone i en VR-brille. Det er vigtigt at bruge god tid på at indstille og placere mobiltelefonen 
i VR-brillen korrekt, da man ellers kan opleve svimmelhed. 
Alt efter aldersgruppe, klassestørrelse og it-færdigheder bør man regne med 10-15 minutter til 
denne del. Brugen af VR-briller er dog med til at udbygge oplevelsen meget, og kan anbefales. 
Turen vil alt efter aldersgruppe og fordybelse, tage mellem 20-45 minutter at gennemføre. Man 
bør uanset måden afsætte tid til præsentation og efterfølgende opsamling.  
 

Inddragelse af VR-filmen 
At bruge VR-filmen i et læringsforløb som omhandler energiproduktion generelt, alternative 
energikilder eller lokale energianlæg i Sønderborg er oplagt og passer fint med intensionerne i 
den grønne læseplan for Sønderborg Kommune. 
 
VR-filmen bør ikke stå alene, men være ét element i et undervisningsforløb. Den kan således i 
begyndelsen være et ”Setting the Stage” element, der gør det meget konkret, hvad en vindmølle 
indeholder og hvordan der ser ud. Når man efterfølgende arbejder med de kernefaglige områder, 
da kan man perspektivere til besøget. Filmen kan også i afslutningen af forløbet som et 
opsamlingselement, så eleverne kobler begreber med den praktiske virkelighed. Det må den 
enkelte underviser og undervisningskontekst afgøre. 
 

Inddragelse af understøttende materiale 
Der er udviklet et mindre materiale til brug omkring VR-filmen. Materialet er tænkt som 
stilladssende værktøjer, der sammen med VR-filmens indhold, kan føre eleverne gennem 
centrale pointer og fagligt indhold.  
 

Tip 13 
Der er udviklet en TIP en 13´er, som får eleverne gennem nogle af de centrale pointer, de har 
mødt i VR-filmen. Den er særlig tænkt som opsamling efter besøget, og kan fint inddrages som 
en mindre konkurrence mellem alle eleverne individuelt eller i mindre grupper. Derved kan du 
som lærer se tegn på, hvorvidt eleverne har tilegnet sig viden fra VR-Filmen. Denne evaluering 
bør dog ikke stå alene for evaluering af elevernes faglige niveau indenfor området.  
 

Eksperimenter og undersøgelser 
House of Science udlåner undersøgelsesudstyr, så elevernes læring om energi, energiproduktion 
og vedvarende energikilder får en praktisk undersøgende tilgang. Dette udstyr opdateres 
jævnligt og bookes på: http://www.houseofscience.dk.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.houseofscience.dk/
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VR film – Mintebjerg Møllerne - Tip 13´ner 
 

Spørgsmål 1 x 2 

1.  Hvor høj er selve 
vindmølle tårnet? 

80 92,6 60 

2.  Hvad er kranens 
opgave? 

At løfte personer op i 
kranen 

At løfte udstyr op 
i kranen 

At løfte vingerne 
ned, hvis de skal 

vaskes  

3.  Hvad er en 
”skyggeboks” 

En computer der holder 
øje med solens 

bevægelse hen over 
himlen 

En computer der 
sikre, at  solen 
altid rammer 
vindmøllen 

En computer  der 
drejer nacellen, 

sådan at skyggen 
aldrig rammer 

naboerne  

4.  DinoShell er…. 
En måde, at sikre at 
vingerne kan holde i 

længere tid. 

Tegninger på 
siden af vingerne, 

som sikre at de 
ser seje ud 

En element på 
vingerne, der sikre 
højere effektivitet 

5.  Hvorfor er der en skinne 
i midten af stigen inde i 
vindmøllen? 

Bruges til, at sætte en 
lille motor på som 

hjælper en op af  stigen. 

Bruges til, at 
sætte en 

sikkerhedsline 
fast i. 

Er med til, at gøre 
stigen stærkere, så 
den kan holde til 

mere. 

6.  Hvor langtid tager 
elevatoren om, at køre 
en gang op og ned igen? 

4 8 12 

7.  Hvorfor er vindmøllen 
hvid? 

Vindmøller har fået 
farven hvid, så man kan 

genkende dem i 
landskabet 

Så mest muligt af 
solens lys 

reflekteres. 

Glasfiber er hvidt, 
og derfor er den 

hvid. 

8.  Hvad vejer vindmøllens 
nacelle? 

82,0 68,9 98,6 

9.  Hvad hedder den del af 
nacellen, hvor 
bevægelsesenergi bliver 
til elektrisk energi? 

Generation Genetator Generator 

10.  Hvilken strømtype laver 
vindmøller? 

Jævnstrøm Batteristrøm Vekselstrøm 

11.  Foran møllen er der et 
skur/skab, hvad er det? Et skur der bruges til at 

holde pause i 

Et skur der 
bruges til, at have 

ekstraudstyr til 
møllen i 

Et skur hvor 
elektriske 

installationer 
samles. 

12.  Hvorfor kan 
vindmøllens hale vippes 
forover? 

Så den kan pakkes 
sammen, hvis det er 

dårligt vejr. 

Så man kan 
udføre 

vedligeholdelse 
på den. 

Blev kun brugt, da 
møllen skulle laves. 

13.  Foran møllen holder to 
biler, hvilken farve har 
den forreste? 

Hvid Sort Blå 

14.  Uglefjer har inspireret 
til dette element på 
vindmøllen 

DinoShell DinoTail DinoFail 
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VR film – Mintebjerg Møllerne - Tip 13´ner 
 

Spørgsmål 1 x 2 

1.  Hvor høj er selve 
vindmølle tårnet? 

80 92,6 60 

2.  Hvad er kranens 
opgave? 

At løfte personer op i 
kranen 

At løfte udstyr op 
i kranen 

At løfte vingerne 
ned, hvis de skal 

vaskes  

3.  Hvad er en 
”skyggeboks” 

En computer der holder 
øje med solens 

bevægelse hen over 
himlen 

En computer der 
sikre, at  solen 
altid rammer 
vindmøllen 

En computer  der 
drejer nacellen, 

sådan at skyggen 
aldrig rammer 

naboerne  

4.  DinoShell er…. 
En måde, at sikre at 
vingerne kan holde i 

længere tid. 

Tegninger på 
siden af vingerne, 

som sikre at de 
ser seje ud 

En element på 
vingerne, der sikre 
højere effektivitet 

5.  Hvorfor er der en skinne 
i midten af stigen inde i 
vindmøllen? 

Bruges til, at sætte en 
lille motor på som 

hjælper en op af  stigen. 

Bruges til, at 
sætte en 

sikkerhedsline 
fast i. 

Er med til, at gøre 
stigen stærkere, så 
den kan holde til 

mere. 

6.  Hvor mange minutter 
tager elevatoren om at 
køre op og ned igen? 

4 8 12 

7.  Hvorfor er vindmøllen 
hvid? 

Vindmøller har fået 
farven hvid, så man kan 

genkende dem i 
landskabet 

Så mest muligt af 
solens lys 

reflekteres. 

Glasfiber er hvidt, 
og derfor er den 

hvid. 

8.  Hvad mange ton vejer 
vindmøllens nacelle? 

82,0 68,9 98,6 

9.  Hvad hedder den del af 
nacellen, hvor 
bevægelsesenergi bliver 
til elektrisk energi? 

Generation Genetator Generator 

10.  Hvilken strømtype laver 
vindmøller? 

Jævnstrøm Batteristrøm Vekselstrøm 

11.  Foran møllen er der et 
skur/skab, hvad er det? Et skur der bruges til at 

holde pause i 

Et skur der bruges 
til, at have 

ekstraudstyr til 
møllen i 

Et skur hvor 
elektriske 

installationer 
samles. 

12.  Hvorfor kan 
vindmøllens hale vippes 
forover? 

Så den kan pakkes 
sammen, hvis det er 

dårligt vejr. 

Så man kan 
udføre 

vedligeholdelse 
på den. 

Blev kun brugt, da 
møllen skulle laves. 

13.  Uglefjer har inspireret 
til dette element på 
vindmøllen 

DinoShell DinoTail DinoFail 

 
 


