
 
 

 

Find vindretningen 

Relevant blueprint  Vind indikator (anemoscope) sf 

Timosthenes 

Beskrivelse I denne pædagogiske sekvens 

lærer eleverne om vinde, hvordan 

de opstår, og hvordan man kan 

forstå vindens retning. 

Læringsmål De studerende vil:: 

- udvikle en grundlæggende 

forståelse af vindretning 

- bedømme vindens retning 

Relateret(e) fag i læreplanen Geografi, Fysik 

 

 

 



 

Forudsætninger/forbered-

ende foranstaltninger for 

lærere 

Lærerne skal samle materialerne 

til blueprintet 

Forudsætninger/forberedend

e foranstaltninger for 

studerende 

Forstå grundlæggende geometri 

(f.eks. punkt, linje og plan og 

målinger) 

Elevernes alder 7-14 år ( DK 10-14 ) 

Varighed 2 timer 

Sværhedsgrad Medium 

 

  



 

Trin for trin beskrivelse af opgaven 

Trin 1: Hvordan dannes vindene? 

Vinden afhænger direkte af den temperatur, der hersker i forskellige 

dele af jordens overflade. Temperaturforskelle forårsager laterale og 

vertikale bevægelser af luften, som vi kalder vind. Det skyldes, at den 

opvarmede luft har en tendens til at stige højere op, mens den koldere 

luft tager plads. 

Aktivitet 1: Bed eleverne om at søge efter oplysninger om, hvordan 

vinde dannes, og om at forklare deres resultater for deres 

klassekammerater. 

Aktivitet 2: Vis eleverne det følgende billede og bed dem om at 

diskutere nogle positive og nogle negative aspekter af vinden.    

  



 
Fig. 1 Icons related to wind power 

Trin 2: Vindretning 

For det meste oplyses vindretningen på grundlag af, hvor den kommer 

fra. Α nordlig eller nordlig vind blæser fra nord til syd. Undtagelser er 

pålandsvind (vind, der kommer fra vandet) og havvind (vind, der 

kommer fra havet), som blæser fra kysten til vandet). Folk taler normalt 

om vindens retning i kardinalretninger (eller kompasretninger) eller i 

grader, når de taler om den. En vind, der kommer fra nord, har således 

en vindretning, der hedder 0° (360°). En vind, der kommer fra øst, har 

en vindretning, der kaldes 90° osv. 

Aktivitet 3: Bed eleverne om at søge efter billeder på nettet, der viser 

vindens retning i grader. 

Aktivitet 4: Bed eleverne om at finde oplysninger på nettet eller i deres 

bøger om "Vindhastighed" og "Vindkørsel" 

Trin 3: Byg Timosthenes' vindmåler (anemoskop) 

Eleverne skal bygge 3-4 forskellige anemoskoper i hold og præsentere 

dem for klassen. Materialerne kan stilles til rådighed af læreren, eller de 

kan medbringes af eleverne selv. 

 

 



 
Trin 4: Brug Timosthenes' vindmåler (anemoskop) 

Eleverne skal gå ud i skolegården på forskellige tidspunkter for at 

afprøve anemoskopet og sammenligne den vindretning, de har målt, 

med de vindretninger, der rapporteres i de lokale vejrtjenester. 

Vurderingsaktiviteter 

Aktivitet 1. Bed eleverne om at søge oplysninger om forskellige 

vindtyper og lave en lille PowerPoint-præsentation, som kan uploades i 

en fælles google-mappe eller i drobox. 

 

Aktivitet 2. Bed eleverne om at søge oplysninger om, hvordan 

vindmøller fungerer, og udfylde en blokbog eller dele oplysningerne på 

en blog. 

 


