
 
 

Fysik om vand 

Relevat blueprint Vandmøllen 

Beskrivelse I denne pædagogiske sekvens vil 

eleverne lære om vands 

egenskaber og hydraulisk energi 

ved hjælp af en hjemmelavet 

vandmølle. 

Læringsmål De studerende vil:: 

- lære at lave en hjemmelavet 

vandmølle 

- Forstå princippet om hydraulisk 

energi 

- være i stand til at skabe et 

vandhjul og en møllemekanisme 

  

 



 

Relateret(e) fag i læreplanen Fysik, Historie 

Forudsætninger/forbered-

ende foranstaltninger for 

lærere 

Lærerne skal samle materialerne 

til blueprintet 

Forudsætninger/forbered-

ende foranstaltninger for 

studerende 

Forstå fysikkens grundprincipper, 

vide, hvordan man skaber og får 

en vandmølle til at fungere. have 

grundlæggende viden om 

princippet om hydraulisk energi 

Elevernes alder 12-15 år 

Varighed 3-4 timer 

Sværhedsgrad Svær 

 

  



 

Trin for trin beskrivelse af opgaven 

Trin 1: Vandmøllens historie 

 

Læreren præsenterer vandmøllen og dens 

historie.  

Vandmøllen er en traditionel maskine, der blev 

opfundet i oldtiden, og som bruger hydraulisk 

energi, dvs. vandløbenes energi, til at male 

korn, men også til alle mulige 

håndværksmæssige formål som smedje, 

savværk og papirmølle.. 

 

I middelalderen blev møllers drivkraft brugt over hele Europa til at 

forvandle korn til mel, nødder til olie og hamp til fedtstof. Møller blev en 

vigtig del af landsbylivet ligesom kirker og slotte og var som regel ejet af 

herremænd, rige borgere eller klosterinstitutioner.  

Vandmøllernes guldalder var mellem det 18. og 19. århundrede. Små 

familiemøller eller halvhåndværksmøller opstod i mange forskellige 

former ved selv den mindste bæk.  

 

Figure 1 Billedkilde: Foto: Drew 
Bae, 2020-06-02, Public Domain, 
https://unsplash.com/photos/gIl5b
7JPREo 



 
Trin 2: Hvordan fungerer en vandmølle?  

 

For at kunne fungere skal en mølle have en vis højde i forhold til vandets 

fald (bortset fra vandløbshjulene, som drives i strømmen). Møllerne 

skulle ligge tæt på landsbyerne, så alle kunne male deres korn. De 

kunne ikke bygges i et for bakket område, hvor der var vandfald.  

 

Man brugte derfor en lille indløbsdæmning, som tog en del af flodens 

strøm og derefter en tilførselskanal, også kaldet en strækning. Den 

starter nogle gange flere hundrede meter fra møllen, næsten vandret, 

mens floden har et naturligt fald. Ved møllen ligger tilløbskanalen 

således højere end floden. Denne forskel udnyttes til at drive vandrette 

og lodrette vandhjul (bortset fra vandhjul, der løber fra floden). Nogle 

gange er der et vandområde i anlægget (for enden af kanalen eller på 

den anden side af floden), som tjener som reservoir. 

Hvilket hjul der anvendes, afhænger af den tilgængelige faldhøjde. Over 

3 meter er der lodrette hjul på toppen eller vandrette hjul. Under 3 

meter anvendes brysthjul og sidehjul. 

Når vandet har passeret gennem hjulet, passerer det gennem en 

udløbskanal og ledes tilbage til floden. Hjulet er normalt forbundet med 

et sæt tandhjul eller med et dynamometersystem (i tilfælde af moderne 

el-turbiner). En typisk vandmølle har en effekt på mellem 3.000 og 

30.000 watt, afhængigt af den strømningshastighed, den er i stand til at 

udnytte, og vandfaldets højde (forskellen mellem det niveau, hvor 

vandet løber ind, og det niveau, hvor det løber ud). 



 

Nogle gamle møller er blevet udstyret til at producere elektricitet eller er 

helt ombygget til små vandkraftværker. De fleste vandkraftværker er 

imidlertid blevet installeret på nye steder for at udnytte en meget større 

effekt på grund af de tekniske fremskridt og muligheden for at udnytte 

energi andre steder (på afstand) med elektricitet. 

Trin 3: Teknik 

I de fleste tilfælde er pumpehjulet lodret (vandret akse).I en 

vandløbsmølle driver det vand, der 

strømmer i floden eller vandløbet, 

skovlhjulet nedefra.  

 

- Ved at lede vandet over hjulet, det er vandets 

fald, der overfører dets energi til hjulet; brugen af 

skovlhjul giver en højere effektivitet. 

- Vandet kan også løbe under hjulet,                           

transmitterer en del af sin kinetiske energi til 

hjulet. 

Fra den industrielle revolution og frem til det 20. århundrede anvender 

nogle møller et vandret hjul (med lodret akse), også kaldet en "turbine", 

især når der er tale om "opstemningsmøller", som generelt er af 

beskeden størrelse. Vandspejlet holdes på en tilstrækkelig højde 

opstrøms møllen ved hjælp af en dæmning. 

Figure 3 Source: Pixabay 

Figure 2 Source: Pixabay 



 
Trin 4: Forskellige anvendelser  

Vandmøller blev brugt til mange formål før den industrielle æra, f.eks:  

- formaling af korn, den ældste anvendelse; 

- i skovbrugsindustrien, savværker; 

- til tekstiler: valseværk, vævestole; 

- til metalbearbejdning: møllesten, smedjer, borehammer; 

- til at drive pumper. 

- Papirmølle: fra det 13. til det 18. århundrede blev møllens energi brugt 

til at reducere gennemvædet klude til papirmasse ved at aktivere 

stempler udstyret med pigge. I det 19. århundrede drev den også den 

kontinuerlige papirmaskine, men betegnelsen mølle blev opgivet til 

fordel for betegnelsen papirfabrik. 

Trin 5: Hvad er hydraulisk energi?  

Vandkraft udnytter den bevægelsesmæssige kraft fra vandets 

bevægelser i alle dets former (vandfald, strømme i floder og andre 

vandløb) til at producere energi. Denne proces er en indirekte 

manifestation af solenergien og Månens tyngdekraft i vandets livscyklus: 

solenergien får vanddamp i havene til at danne skyer og blive blæst af 

vinden til regn og sne, som derefter forsyner søer, floder, have og 

oceaner med vand. Det er således kombinationen af flere vedvarende 

energikilder, der indirekte bidrager til produktionen af vandkraft. 



 
Vandets kraft er blevet brugt siden oldtiden via vandmøller til at levere 

mekanisk energi - direkte energi uden yderligere forarbejdning - til 

fremstilling af papir eller formaling af korn, vandindvinding osv. 

Med industrialiseringen i det 19. århundrede begyndte man for første 

gang at anvende vandkraft gennem dæmninger, der produceres af 

vandfald i vandkraftværker. 

Trin 6 Fysikken i forbindelse med omdannelse af energi eller forbedring 

af effektiviteten 

Princippet i et vandhjul ligger i de første omdrejninger af hjulet, der 

forårsages af vandets kraft. Vandhjulet drejer konstant, men hvordan 

udnytter vi energien bedst muligt? Den oprindelige idé er, at det store 

vandhjul takket være et sæt tandhjul drejer et stort tandhjul på den 

samme aksel, som er fastgjort til et lille tandhjul. Gearsystemer er 

baseret på princippet om mekanisk fordel: forholdet mellem 

udgangskraft og indgangskraft i et system. I tilfælde af gearforholdet 

afhænger denne mekaniske fordel af forholdet mellem det sidste 

tandhjuls hastighed og det første tandhjuls hastighed i et tandhjulstræk. 

 

 

 

 



 
Den mekaniske fordel er:  

 

Hvor:  

- N er antallet af tænder på tandhjulet, 

- ω er tandhjulets vinkelhastighed og 

- r er tandhjulets radius. 

I tilfælde af et vandhjul er den første 

store gear vil få det lille til at dreje. 

For hver omdrejning af det første 

store tandhjul vil det lille tandhjul 

dreje 3 gange hurtigere, hvis dets 

radius er 3 gange mindre. På den 

samme aksel som det lille tandhjul 

har vi igen et stort tandhjul i den 

anden ende. Dette store tandhjul vil 

få endnu et lille tandhjul til at dreje, 

som normalt vil være fastgjort til 

møllestenene. På denne måde kan 

mølleren få et tandhjulssystem, der udnytter vandets energi til at få 

møllestenene til at dreje og skabe mel med intet andet end vandets 

energi.   



 
Trin 7: I hvilken anden situation kan du forestille dig, at vi bruger 

tandhjul og en mekanisk fordel? 

Lav en brainstorming med eleverne og noter alle deres forslag. Du kan 

derefter supplere forslagene med dine egne.  

Tandhjul bruges i:  

- biler  

- Cykler 

- Ure 

- Møller 

- osv. 

Konklusion 

I denne lektion lærer eleverne om de forskellige anvendelser af 

vandmøller og princippet om hydraulisk energi. De lærer at lave en 

hjemmelavet vandmølle og få den til at fungere. De lærer om mekanisk 

fordel og tandhjulssystemer.  



 

Vurderingsaktiviteter 

Aktivitet 1. Find oplysninger om de forskellige typer vandmøller og 

præsenter dem for klassen. 

Aktivitet 2. Søg efter videoer, der forklarer det hydrauliske energiprincip. 

Aktivitet 3. Indsamling af fotos af elementer, der er skabt af 

vandkraft/vandmøller, og integration af dem med andre billeder. Spørg 

eleverne, hvilke billeder der er korrekte. 
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