
Vand
Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik

Når du arbejder med dette afsnit, berøres følgende trinmål:

Trin 1:

◗ give eksempler på resurser, der indgår i dagligdagen, herunder vand, fødevarer, elektricitet og

affald

◗ undersøge ændringer af stoffer og materialer fra dagligdagen, herunder is, der smelter, vand,

der fryser, vand, der fordamper, og sukker, der opløses

◗ undersøge enkle forhold vedrørende vejret, herunder temperatur og nedbør.

Trin 2:

◗ kende forskellige materialer og stoffers oprindelse, brug, genbrug og bortskaffelse og kende 

til nedbrydning, herunder formuldning og rustdannelse

◗ bruge enkle fagudtryk i beskrivelsen af vejriagttagelser, herunder temperatur, vindstyrke, 

nedbør og sigtbarhed

◗ beskrive og give eksempler på menneskers levevilkår i andre kulturer på forskellige udviklings-

trin i forhold til egne levevilkår

◗ kende eksempler på menneskers levevilkår i forskellige klimazoner

◗ give eksempler på, hvordan medier formidler viden om naturen, herunder hvordan der 

formidles viden om vejr, sundhed og naturkatastrofer

◗ give eksempler på samfundets anvendelse af resurser og teknik, herunder hvordan vi 

producerer elektricitet, varme og papir.

Arbejdsmåder og tankegange er afhængige af den enkelte lærers valg af den måde, 

undervisningen tilrettelægges og gennemføres på.
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Vand

Læringsmål

◗ at anskueliggøre, hvor mange steder vi bruger vand    

◗ at give eksempler på vandbesparelsesmuligheder.

Sådan kan du arbejde med opslaget

Her er det vigtigt, at eleverne lærer at blive miljøbevidste. De skal vide, at vand er en resurse,

som ikke findes i ubegrænsede mængder. Det er en resurse, der skal bruges med omtanke.

Lad eleverne derefter gå på jagt i tegningen og finde ud af, hvor der bruges vand.

Oplist evt. alle de steder i og omkring huset, hvor vand benyttes.

Dette arbejde kan gøres på forskellige måder, fx:

a) Elever i 0. og 1. klasse kan i fællesskab ved hjælp af tavlen udarbejde en liste over tingene.

b) I 2. og 3. klasse kan eleverne selv eller i små grupper udarbejde listen. De kan endvidere inddele

vandforbruget i forskellige grupper, fx vand, som er helt nødvendigt at have/dejligt at have/

ikke nødvendigt at have. 
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De kan også arbejde efter kriterier, de selv opstiller.

Lad endvidere eleverne udarbejde en liste over deres brug af vand derhjemme 

(se aktivitetsark 1 – Vandjagt).

Læreren kan også stille spørgsmål som oplæg til en diskussion i klassen. 

Igen er fokus i samtalen på vores brug af vand. 

Det kan fx være:

◗ Hvordan bruger I jeres vaskemaskine derhjemme? Fylder I jeres vaskemaskine op, eller lader I

den køre med blot et par cowboybukser?

◗ Hvordan ser jeres badeværelse ud? Bruger I karbad eller brusebad? Har toilettet fx stort/lille skyl? 

◗ Når de børster tænder i rindende vand, kan man evt. opfordre dem til at sætte en vandbalje

under og se, hvor mange liter vand de bruger.

Køkkenet. Hvordan vasker I op? Har I en opvaskemaskine? Hvis man skræller kartofler under 

rindende vand, kan eleverne bruge samme metode som ved tandbørstningen.

Haven. Vander I haven, fx blomsterne og græsplænen?

Lad eleverne komme med forskellige forslag til, hvordan de kan spare på vandet. 

En anden mulighed er, at eleverne farvelægger de steder, hvor vi bruger vand. 

Brug den ikke farvelagte tegning i billedbanken til formålet.

Den indsatte tegning på opslaget viser, hvordan det var i gamle dage ved vandposten. 

Her kan det historiske perspektiv inddrages. 

Her kan man fx tale om: 

◗ hvad man brugte vand til 

◗ hvor besværligt det var, når man skulle slæbe alt vandet hjem

◗ hvor let vandet kunne blive forurenet, når møddingen lå tæt på brønden. 

Man kan også inddrage bedsteforældrene og lade dem fortælle om deres oplevelser af 

vandforbruget, da de var børn.

Billedet kan også danne optakt til, at eleverne selv prøver at etablere et centralt vandsted på 

skolen, hvor de kan hente vand. Så kan de ved selvsyn konstatere, hvad en sådan ordning gør ved

vandforbruget, og hvor besværlig dagligdagen bliver på den måde.

Se evt. www.horneskole.dk
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Værd at vide

I alle industrialiserede lande har vandforbruget været stigende gennem de sidste 100 år. 

Der er tale om et øget forbrug i industrien, i landbruget og i husholdningen. I de sidste 10 år har

husholdningernes vandforbrug i Danmark dog været faldende.

Det personlige forbrug er steget fra 50 liter pr. person i døgnet i 1800-tallet til ca. 130 liter pr. 

person i dag. For 10 år siden lå forbruget på næsten 200 liter. Det øgede forbrug har – sammen

med ændrede dyrkningsmetoder – medført, at grundvandet nogle steder er faldet betydeligt, 

og det har medført ændringer i vores natur, hvor vådområder er forsvundet, og konsekvenserne

er her katastrofale for dyre- og planteliv.

Det er derfor nødvendigt, at vi mindsker vores vandforbrug – og en af måderne er at ændre vores

forbrugsvaner.

Det er nemlig ikke sikkert, at der bliver ved med at være tilstrækkeligt drikkevand, der er rent.

Det er ikke så mange år siden, at det var gratis at få vand i Danmark. Hos de fleste vandværker 

betalte man installationen pr. vandhane, man havde i huset. Man kunne så bruge alt det vand,

man ville, til brusebade, havevanding og bilvask. I dag betaler vi for det vand, vi bruger, og for at

få vandet renset. Det skal være med til at få os til at spare på vandet.

Fakta om vand

Hvert år kan der hentes ca. 1,8 milliarder m3 grundvand op. En m3 er 1.000 liter vand.

Den milliard m3 vand, vi bruger, bliver anvendt på denne måde:

◗ Landbrug: 39,6 %

◗ Husholdning: 30,7 %

◗ Industri: 19,2 %

◗ Tab: 5,9 %

◗ Institutioner: 5 %

Aktivitetsark 1. Vandjagt – side 54

Aktivitetsarket skal bruges til at gå på vandjagt derhjemme, i SFO’en eller en anden institution.

Eleverne udfylder rubrikkerne og kigger på sparemuligheder.

Aktivitetsark 2. Husk at lukke for vandhanen – side 55

På tegningen er angivet en dryppende vandhane. Men eleverne kan også selv komme med 

forslag til andre måder at udføre forsøget på. Målet med dette forsøg er, at eleverne skal blive

bevidste om vandspild.
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Vandets kredsløb 

Læringsmål

◗ at få kendskab til og kunne forstå vandets kredsløb i naturen.

Sådan kan du arbejde med opslaget

På den store tegning kan man følge vandets kredsløb, begynd evt. med regnskyen og følg 

kredsløbet herfra. De små tegninger sætter fokus på forskellige former for nedbør. Her er det

faglige ord og begreber som fx nedsivning, grundvand, kilde, fordampning, overflade, tempera-

tur, fortætning og nedbør, der fokuseres på.

Disse begreber kan være lidt svære at forstå for eleverne, men i alle N/T-systemerne er disse ting

forklaret. En af de allerbedste måder at illustrere vandets kredsløb på for eleverne er gennem 

arbejdet med aktivitetsark 4: Karsevander.
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I ”Har du tænkt på”-rubrikken fortættes vanddampen til vanddråber.

Nogle steder i Danmark ligger grundvandet så højt, at man kan se vandet pible op af jorden. 

Er der en kilde i nærheden, vil det være en god ide at besøge kilden og smage på vandet. 

Det smager af jern, fordi det ikke er iltet.

Værd at vide

Vand som resurse

Vand er en resurse, som aldrig slipper op, og som bruges igen og igen. Vandet er i et kredsløb,

hvor det meste vand, der er steget til vejrs som vanddamp, kommer ned igen som nedbør. 

Den nedbør, der falder over land, bliver af vandløb, åer og floder ført ud i havet igen. En del af

nedbøren vil sive ned gennem jordlagene til grundvandet.

Grundvandet findes, hvor regnvandet standses af et jordlag, som det ikke kan trænge igennem.

Grundvandet ligger ikke lige højt alle steder. I Danmark ligger det så højt, at man de fleste steder

kun skal grave 5-10 meter ned for at få rigeligt med vand. Grundvandet er vores ferskvandsresurse. 

Det øgede forbrug har givet øgede spildevandsmængder. Tidligere løb alt spildevand direkte ud i

en sø, en å eller i havet, men nu skal alt spildevand renses, inden det ledes tilbage til naturen. 

Vandets kredsløb

Overalt i naturen fordamper der vand, og der vil altid være vanddamp i luften. Luften opvarmes

af solen. Varm luft er lettere end kold luft, derfor stiger den til vejrs i atmosfæren. Efterhånden

som vanddampen stiger op, afkøles den og vil i forskellige højder (fx 2 km) fortættes til vanddrå-

ber. Hvis vanddråberne holdes oppe af opstigende luft, bliver de hængende som skyer. Når

vanddråberne ved yderligere fortætning får en diameter på ca. 2 mm, falder de til jorden som

nedbør. 

Energikilden til hele vandkredsløbet er energi fra solen.

Aktivitetsark 3. Karsevander – side 56

Karsevanderen vil give et godt indtryk af vandets kredsløb i naturen. Forsøget vil også under-

strege kredsløbets afhængighed af solens energi – uden en tændt lampe sker der intet. Lampens

varme vil sætte fordampningen af vandet i gang. Den fugtige luft stiger til vejrs og fortættes

mod plasticfolien. Da folien på grund af stenen buer ned, vil vanddråben glide ned og dryppe på

karsefrøene, som vil begynde at spire. Lav karsevanderen som en fællesaktivitet eller i grupper.
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Vi bruger vand ... Og afleverer det igen

Læringsmål

◗ at vide, at vores brugsvand kommer fra grundvandet (og fra søer), bruges til husholdning 

og går gennem et rensningsanlæg, inden det ledes tilbage i naturen

◗ at erfare, at vores grundvand er en særdeles vigtig og helt nødvendig resurse

◗ at få en fornemmelse af, at hele denne proces er omfattende og kompliceret.

Sådan kan du arbejde med opslaget

I samtalen lægges vægt på de ord og begreber, som eleverne skal lære: vandværk, vandrør, 

kloakrør, tilløb, rensningsanlæg, grundvand, spildevand osv.

Dette opslag vil være særdeles velegnet til at gennemgå vha. et Interactive White Board, så man

kan tegne, vise og fortælle om vandkredsløbet.
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Værd at vide

Vandværk

Antallet af vandværker i Danmark falder konstant. Til gengæld bliver de tilbageværende større og

større. Ideen med at gøre vandværkerne større er dels at øge forsyningssikkerheden, dels at sikre

renere vand. 

Siden slutningen af 1980’erne er vores vandforbrug faldet konstant. Det skyldes primært, at der

er indført afgift på vand, men også at man har repareret et utæt ledningssystem. Især opsætnin-

gen af vandmålere i den enkelte husholdning har betydet et markant fald i vores forbrug. 

I dag har vi, med undtagelse af Københavnsområdet, grundvand nok, men der er stigende pro-

blemer med forurening af grundvandet. Derfor indfører man nu sikkerhedszoner omkring de ind-

vindingssteder, hvorfra vi henter vores grundvand. I disse zoner er der meget skrappe

restriktioner i forhold til brug af marker, udledning af spildevand m.m. For at beskytte grundvan-

det plantes der nu i stigende grad skov over grundvandsmagasinerne. I disse skove må der ikke

anvendes kemikalier. Derfor er det nedsivende vand fra skovområderne ikke belastet med forure-

nende stoffer, der kan ødelægge vores grundvand.

Vandtårn

Et vandtårn er en vandbeholder, hvori vandet opbevares så højt, at det skaber tryk i lednings-

nettet ud til forbrugerne.

Arkitektonisk varierer de efter den periode, de er blevet opført i. Flere ældre vandtårne er indret-

tet til andre formål, og mange vandtårne er fredede. Deres opgave er i et stort omfang overtaget

af centrale pumpesystemer.

Se aktivitetsark 4 – Lav et vandtårn.

Rensningsanlæg

På rensningsanlægget renses vandet typisk i tre trin: 

En mekanisk rensning – Denne består primært af en rist, der fanger alle de store ting, og et

sand- og fedtfang, hvor man dels skummer de fedtstoffer af, der ligger på overfladen, dels ud-

nytter, at de små partikler, der er tungere end vand, falder til bunds. Man udnytter altså de for-

skellige stoffers forskellige massefylde.
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En biologisk rensning – Denne består i, at man blander det rå spildevand op med slam, som 

indeholder store mængder af bakterier. Disse bakterier ernærer sig ved at ”spise” de opløste 

organiske stoffer, der er i spildevandet, og på denne måde fjernes primært kvælstof. Man renser

altså for de opløste organiske stoffer i spildevandet.

En kemisk rensning – Denne består af en udfældning af fosfat. Fosfat kan være vanskeligt at

fjerne ved biologisk rensning, og hvis værdierne stadig er for høje, efter at spildevandet har 

været igennem den biologiske rensning, tilsættes jernvitriol, der får fosfaten til at udfældes.

Denne falder herefter til bunds og kan fjernes. Endelig iltes det rensede spildevand, inden det

ledes tilbage i naturen ofte til et vandløb eller ud i havet.

Tværfaglige aktiviteter

En god aktivitet for de større elever vil være at tage fotos af vandinstallationer derhjemme, på

skolen eller i byen og give en kort beskrivelse eller skrive en kort historie ud fra deres fotos. Sæt

de forskellige fotos op på opslagstavlen og del dem evt. ind i badeværelse, køkken, have osv.

Ud af huset 

Det vil være oplagt, hvis det er muligt at besøge et vandværk/vandtårn eller et rensningsanlæg.

Rensningsanlæg

Vil du på besøg på et rensningsanlæg, så kontakt din lokale kommune eller ring direkte til det 

lokale rensningsanlæg. Vær dog opmærksom på, at hygiejnen er meget vigtig ved besøg på rens-

ningsanlæg. Eleverne skal instrueres grundigt i håndvask og i ikke at gnide sig i øjne eller stoppe

fingrene i mund og næse, medens de går rundt på anlægget, idet vandet i den biologiske rens-

ning ofte piskes op for at blive iltet, og herved dannes små vandpartikler (aerosoler), der hvirvles

op i luften. Disse kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier. 

Vandværk

På hjemmesiden: www.dkvand.dk/index1.htm kan du finde en oversigt over lokale vandværker.

Mange af disse udgiver selv materiale om lige netop deres vandværk, og medarbejderne er ofte

meget interesserede i enten at få besøg på vandværket eller at komme ud på skolen for at for-

tælle om vandværket.

Aktivitetsark 4. Lav et vandtårn – side 57

Arket viser princippet i et vandværk, hvor vandet pumpes op i tanke, der er anbragt i høje tårne

for at give vandet så meget tryk, at det kan nå ud til forbrugerne. Vandets tryk er afhængigt af

dybde. Strålen gennem det nederste hul når længst ud, fordi trykket er størst.
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Vand er livsvigtigt

Læringsmål

◗ at blive bevidst om, at vand er en livsvigtig resurse for alt levende

◗ at vide, at både for lidt og for meget vand kan have katastrofale følger.

Sådan kan du arbejde med opslaget

Begynd samtalen med at tale om helt konkrete ting. Fx:

◗ Hvor meget drikker eleverne om dagen?

◗ Hvornår drikker de mest – morgen, middag, aften, efter idræt osv.?

◗ Hvad drikker de?

◗ Hvad sker der, hvis de ikke drikke nok?

En vigtig del af samtalen skal selvfølgelig også dreje sig om, at vand er grundlaget for alt 

biologisk liv. De fleste dyr og mennesker vil dø efter få dage uden vand. 
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Vores krop bruger vand bl.a. til at opløse og transportere føde og til reguleringen af kroppens

temperatur.

Mennesker og dyr rummer i deres krop 60-70 % vand. Planter, dyr og mennesker er sammensat

af celler. Hver celle indeholder vand. Derfor er der vand overalt i levende væsener. 

I et menneske består knoglerne af 22 % vand, musklerne af ca. 75 % og blodet af 83 %. 

De små billeder kan danne udgangspunkt for en samtale om tørke og oversvømmelser:

Som fx:

◗ Hvad er tørke?

◗ Hvordan opstår tørke?

◗ Kender eleverne nogle steder, som har haft tørke?

◗ Kender eleverne nogle steder med oversvømmelser?

◗ Hvorfor sker oversvømmelser?

Værd at vide

Tørke

Tørke i sammenhæng med klima betyder normalt, at et område får mindre nedbør eller har

større fordampning end normalt. Tørkekatastrofer indtræder næsten hvert år et eller flere 

steder i de subtropiske bælter i verden. Dette er områder, som ligger i stabile højtryksområder,

og som altid har ringe nedbør – 100-500 mm om året – høj temperatur og stor fordampning. 

Nedbøren er gerne koncentreret til korte perioder i løbet af året, og der er ofte stor variation i

nedbørsmængden fra år til år.

Både planteavl og husdyrhold er sårbart i disse områder, og selv relativt små reduktioner af ned-

børen i en periode kan let få katastrofale følger. Landbrugsproduktionen kan svigte totalt, og

husdyr kan omkomme af tørst eller sult. Den tørke, der indtrådte i begyndelsen af 1970’erne i 

Sahel-området i det nordlige Afrika, tog livet af ca. en femtedel af alt kvæg i de berørte lande,

samtidig med at afgrøderne slog fuldstændig fejl i store områder.

Denne tørke var imidlertid ikke speciel. Siden 1500-tallet kender vi til 22 perioder med ekstraordi-

nært omfattende tørke. Seks af disse perioder varede i et år hver, otte i to år, to i tre år, en i fire,

fire i fem år og en i atten. Efter alt at dømme kunne befolkningen tidligere lettere tilpasse sig de

ekstreme klimaforhold. Bl.a. har nogle af de moderniseringsbestræbelser, som er gennemført

ofte med støtte fra udenlandske bistandsorganisationer – overset betydningen af traditionel

økologisk og teknologisk tilpasning. Nogle af disse bestræbelser er gået ud på at øge husdyr-

bestanden eller intensivere landbruget, og de har truet den skrøbelige økologiske balance.
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Oversvømmelser

Oversvømmelser er naturlige, men ofte uventede hændelser. Oversvømmelser kan opstå, når

store mængder af vand samler sig på et sted, hvilket eksempelvis kan ske som følge af kraftig

regn, hurtig snesmeltning, orkaner eller storme, der blæser vandet i en bestemt retning, spring-

flod eller eventuelt flere af disse faktorer samtidig. Oversvømmelser opstår almindeligvis ved, at

en flod går over sine bredder, eller at havvandet presses ind over lavtliggende områder. Kraftig

nedbør i områder uden tilstrækkeligt afløb kan også føre til oversvømmelser.

Oversvømmelser kan medføre store skader, enten ved at store mængder vand strømmer igen-

nem landet og river alting med sig, eller ved at vandet bliver liggende og forårsager vandskader

på de omkringliggende bygninger og landbrugsområder. Kontrollerede oversvømmelser kan imid-

lertid også være nyttige, da de nogle steder kan tilføre nødvendig vand og næring til et ellers ud-

tørret dyrkningsområde. Dette ses blandt andet ved risdyrkning og i øvrigt langs mange

floddeltaer, hvor oversvømmelse ofte udføres systematisk vha. mere eller mindre avancerede

tekniske løsninger.

Man har forsøgt at forhindre uønskede oversvømmelser ved blandt andet at bygge diger og

dæmninger.

Der kan være mange årsager til oversvømmelser. 

Vis evt. på et verdenskort områder på jorden, som er særligt udsatte for tørke/oversvømmelser.
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Spar på vandet  

Læringsmål

◗ at eleverne formidler den viden, de har opnået gennem arbejdet med de foregående opslag.

Sådan kan du arbejde med opslaget

Især de ældste af eleverne vil selv kunne foreslå og udarbejde de forskellige materialer. Det er

vigtigt at diskutere målgruppen for deres kampagne, inden arbejdet påbegyndes. Målgruppen

kan være fx forældre, andre institutioner eller lokalsamfundet.

Ligeledes behøver kampagnen ikke kun at bestå af plakater, som vises i bogen. Det kan også dreje sig

om billeder og tekster på skolens hjemmeside, små skilte ved alle vandhaner, et lille teaterstykke osv.

Ud af huset 

Prøv at få en aftale med en lokal butik eller et bibliotek, som kan bruges til udstillingssted.

Evaluering til vand – side 66

Afkrydsningsark, hvad har eleverne lært?
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