Vandforløb fra 0-2 kl.
Eleverne undersøger liv i vandet:
 Hvem og hvad lever i søer, vandhuller og vandløb?
 Hvordan gør de mon det?
 Kan vi mennesker leve under vand? Hvorfor? Hvorfor ikke?
Forslag til forløb:
Tag børnene med ud til et vandløb, vandhul, sø el.lign.
Få eleverne til at samle f.eks. fem forskellige dyr og planter der lever i vandet.
Få dem til at sætte ord på deres oplevelser omkring det de finder, tælle ben på
dyrene, eller undersøge om de har haler.
Kik på planternes rødder og blade m.m. Hav evt. en bestemmelsesdug til ferskvand
med, så de evt. kan sammenligne det de finder med billeder af vanddyr og
vandplanter.
Tag en snak om, hvordan man trækker vejret under vand, og hvis vi mennesker
skulle gøre det, hvad ville det så kræves? Pointen er, at holde det
oplevelsesorienteret og stille mange spørgsmål, uden at komme med lange
forklaringer som børnene alligevel ikke forstår.
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Eleverne undersøger is, sne, vanddamp:
 Hvordan bliver vand til is?
 Hvordan bliver vand til damp?
 Hvor kommer sne fra?
Forslag til forløb:
Frys vand ned i f.eks. isterningbakker (ikke isterningeposer af plastik, og hvorfor så
det??).
Lad eleverne mærke isen. Tag noget is og læg på en kogeplade, tænd og lad isen
smelte og vandet fordampe.
Lad eleverne kikke nøje på det der sker, og få dem til at sætte ord på deres
oplevelser.
Det er vigtigt, at eleverne selv sætter ord på, og vi lærere ikke giver dem
forklaringen. Stil derimod spørgsmål til hele processen.
Tag eleverne med ud i snevejret, og få dem til at tænke over, hvor sneen kommer
fra.
Få dem til at sætte så mange ord på deres iagttagelser, uden selv at give dem
svarene.
Kan i efterfølgende se et snekrystal i et mikroskop ville det være en god pointe.
Se evt. følgende link:
https://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fors%C3%B8g:Vands_massefylde
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Eleverne undersøger vand som ressource:





Hvor kommer drikkevand fra?
Hvordan kommer det i vandhanen?
Kan man drikke regnvand?
Må man drikke vandet i søer og åer?

Forslag til forløb:
Start med en snak om, hvor vandet på toilettet kommer fra. Gå evt. ud og kik under
vasken og bag toilettet.
Tag en snak om regnen og jorden, brug evt. en tavlesvamp og et glas vand, se
hvordan svampen suger vandet og holder på det.
Få eleverne til selv, at prøve med en svamp og et glas vand, hvor meget vand kan
svampen suge, inden den lækker vandet?
Besøg evt. et vandværk, og se hvordan vandet bliver pumpet op af jorden.
Saml regnvand op i en tønde el.lign. og snak om vandet.
Hvorfor er det ikke en god ide, at drikke regnvandet?
Kan vandet bruges i et toilet? Er vand vigtigt? Kan vi leve uden vand? kender
eleverne nogle ting der indeholder vand? osv.
Se evt. følgende links:
https://www.vandcenter.dk/undervisning/boernehave-og-boernehaveklasse
https://www.experimentarium.dk/wpcontent/uploads/2016/10/VAND_l%c3%a6rervejledning_0-3_klasse-indskoling.pdf
https://www.hofor.dk/skoler/undervisningstilbud-til-skoler/vandheltene/vandhelteopgaver/
https://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:50c91601860d9a37fcc
6d822#!/
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Vandforløb fra 3-4 kl.
Eleverne undersøger, hvordan dyr og planter kan leve i vand:
 Hvad skal der til for at dyr og planter kan leve i vand?
 Hvordan kan vi se, at noget lever i vandet?
Forslag til forløb:
Tag eleverne med til et vandhul eller et vandløb og få dem til at indsamle nogle dyr
og planter der lever i vandet.
Kik på dyrene, og stil spørgsmålet: hvordan overlever mon disse dyr (som ikke er
fisk) i vandet, hvordan får de ilt m.m. hvordan overlever planterne i vandet, skal de
ikke have CO2 osv.
Få eleverne til at tænke over og komme med forslag til, hvordan de forskellige dyr
og planter overlever.
Lad eleverne søge på nettet på de forskellige planter og dyr, og lad dem evt.
fremlægge for resten af klassen.
Giv ikke eleverne svarene på forhånd men stil spørgsmål til problematikkerne.
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Eleverne undersøger, hvordan grundvand dannes:





Hvordan dannes grundvand?
Hvordan forurener man grundvand?
Hvordan får man grundvand op?
Hvordan kan man rense vand?

Forslag til forløb:
Tag eleverne med til et vandværk, hvor de kan opleve vandet blive pumpet op, og
måske få vist, hvordan vandet bliver pumpet videre ud til forbrugerne (dem selv
bl.a.).
Eleverne kan lave forsøg med nedsivning af vand i jordsøjler, eller arbejde med
vandmætning i jord.
Der kan også arbejdes med filtrering af vand på forskellige måder.
Inddampning af forurenet vand, med solenergi f.eks., kan være en måde at arbejde
med rensning af forurenet vand.
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Eleverne undersøger spildevand:






Hvad er spildevand?
Hvordan slipper vi af med vores spildevand?
Hvor forsvinder spildevandet hen?
Hvordan renser man spildevand?
Hvad sker der efter det er renset og kan det bruges til noget?

Forslag til forløb:
Tag en snak med eleverne om, hvad spildevand er.
Gå ud og find nogle kloakdæksler, og fortæl om kloaker.
Saml evt. noget opvaskevand sammen og undersøg det med PH-strips og lign.
Brug vandet til vækstforsøg, sammenlign med f.eks. rent vand.
Lav forskellige renseforsøg, med eks. Jordsøjler, filtre, fordampning m.m. tag en
snak med eleverne om, og vis dem eksempler på rensningsanlæg, eller lad dem selv
undersøge, og lave præsentationer/fremlæggelser omkring vandrensning.
Se evt. følgende links:
https://www.vandcenter.dk/undervisning/1-4-klasse
https://vandetsvej.dk/
https://www.hofor.dk/wp-content/uploads/2016/10/vand-sudoku.pdf
https://www.hofor.dk/skoler/undervisningstilbud-til-skoler/vandheltene/vandhelteopgaver/
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Vandforløb fra 5-6 kl.
Eleverne undersøger vandkvalitet i f.eks. søer, vandhuller og vandløb:
 Hvordan kan man se, at et vandløb/en sø er ren?
 Hvordan kan man se, at et vandløb/ en sø er beskidt?
 Hvordan undersøger man vandkvalitet?
Forslag til forløb:
Tag eleverne med ud til en sø, et vandløb eller et vandhul.
Lad dem tage vandprøver og vanddyr samt planter, som de kan undersøge med
forskellige remedier som PH-strips, opslagsbøger, søgninger på nettet og lign.
Lad dem overveje, hvad god vandkvalitet er og hvordan man finder ud af det.
Gør det samme med dårlig vandkvalitet.
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Eleverne undersøger vanddyr og -planters indbyrdes afhængighed:






Hvad lever fisk og andre vanddyr af?
Hvad lever planter af?
Hvad er plankton? Hvad betyder begrebet biotop?
Hvad er et toprovdyr, og hvilken betydning har disse?
Hvad er en fødekæde?

Forslag til forløb:
Lad eleverne arbejde med de mindste til de største dyr/individer i en sø.
Eleverne kan evt. hente vandprøver fra en nærliggende sø, hvis det er muligt.
Hvad er der mest af, i søen og hvad er der mindst af?
Er der en sammenhæng imellem mængden af individer (planter/dyr), og hvem der
spiser hvad?
Hvilke typer dyr er der færrest af, og hvorfor mon det? Lav en illustration
(fødekæde) baseret på undersøgelserne.
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Eleverne undersøger vandets kredsløb fra fordampning til fortætning:






Hvordan fordamper vand?
Hvad får vand til at fortættes?
Hvad betyder kondensering?
Hvordan forklares vandes kredsløb?
Hvordan skabes vandets kredsløb?

Forslag til forløb:
Lad eleverne undersøge forskellige illustrationer, der viser vandets kredsløb fra hav
til sky til regn til å osv.
Få dem til at lave deres egen planche og lad dem fremlægge for hinanden.
Lav evt. forsøg med vandfordampning og vandkondensering.
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Eleverne undersøger, hvordan vi kan spare på vandet, nu og i fremtiden:
 Hvordan kan vi opsamle regnvand til senere brug?
 Hvordan sikre vi os mod f.eks. oversvømmelser og voldsomme regnskyl?
 Hvordan sparer vi på vandet?
Forslag til forløb:
Tag evt. eleverne med ud til et kommunalt regnvandsmagasin.
Lav et regnevandsopsamlingsprojekt evt. tværfagligt med håndværk og design.
Mål på mængden af nedbør i løbet af en periode. Diskuter og kom med ideer til,
hvad man kan gøre med opsamlet regnvand.
Diskuter og kom med ideer til, hvad man kan gøre mod voldsomme regnskyl.
Se evt. følgende link:
https://www.hofor.dk/skoler/beregn-dit-vandforbrug/
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Eleverne undersøger vands kemiske sammensætning og opløsende
egenskaber:





Hvad består vand af?
Hvad er et vandmolekyle?
Hvilke ting kan vand opløse, og hvilke kan de ikke?
Hvad er grundstoffer?

Forslag til forløb:
Lad eleverne undersøge vands opløsende egenskaber med forskellige øvelser f.eks.
med sukker, salt olie m.m.
Lav et oplæg om vands molekyler og lad eleverne sætte vandmolekyler sammen
med f.eks. molekylesæt.
Lav forsøg med vands overfladespænding.
Se evt. følgende links:
https://www.vandcenter.dk/undervisning/5-7-klasse
https://vandetsvej.dk/
http://hufysik.blogspot.com/2018/09/vand-det-mest-fantastiske-molekyle.html
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Vandforløb fra 7-9 kl.
Eleverne undersøger hvilke faktorer der er med til at skabe et godt
vandmiljø:





Hvordan kan man regulere vandkvaliteten i f.eks. Et vandhul?
Hvilke faktorer afgør om kvaliteten af f.eks. et vandløbet er god eller dårlig?
Hvor kommer næringssalte fra i vandløb og vandhuller?
Hvilken rolle spiller temperatur i forhold til miljøet i vandhuller og vandløb?

Eleverne undersøger, hvordan vand bruges bæredygtigt i bl.a. landbrug
og industri:





Hvad betyder bæredygtighed?
Hvad er vandsparende teknologi?
Kan man recirkulere vand?
Hvordan renser man forurenet vand, og er der forskel på forurening?
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Eleverne undersøger, hvordan vandudledning, nu og i fremtiden kan
gøres bæredygtigt og klimavenligt:





Hvorfor adskille kloakvand fra regnvand?
Hvad er de mulige konsekvenser, hvis regnvand og kloakvand blandes?
Hvordan sikre vi vores drikkevand i fremtiden?
Er regnvand en mulig drikkevandskilde?

Se evt. følgende links:
http://www.livets-vand.dk/grundvand
https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/kampen-omvandet#.XVZyglUzbGg
https://www.fysik7.dk/index.php/1020-vands-egenskaber
http://hufysik.blogspot.com/2018/09/vand-det-mest-fantastiske-molekyle.html
https://naturvidenskabsfestival.dk/tildinundervisning/drikkevand-med-fremtid-i
https://www.un.org/en/actnow/
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