Vandets evige kredsløb
Niveau:
7. klasse
Varighed:
12 lektioner
Præsentation:
Vand og vandkredsløb er en vigtig faktor for levevilkår for alle mennesker og samfund på Jorden.
Forløbet er bygget op omkring centrale modeller for det globale vandkredsløb. Det indledes med den
simple model for vandets kredsløb i naturen. Der arbejdes videre med vandmængder på Jorden. Endelig
arbejdes der med opholdstider, hvilket nuancerer modellen af kredsløbet.

Baggrundsviden og progression:
Det er vigtigt, at eleverne forstår, at vandets kredsløb i naturen ikke er så forenklet, som de første skitser
de møder i natur og teknologi viser.
I dette forløb udbygges modellen med fagtekster om vandmængder og opholdstider. Desuden suppleres
med den generelle kortlægning af Jorden vandhalvkugle og landhalvkugle.
Fordampning og tilførsel af energi fra solen hører sammen, idet det jo er solenergien, som driver
vandkredsløbet ved at der foregår en fordampning.
En fagtekst behandler fugtige og tørre områder i verden, hvilket tydeliggør områder overskud og underskud
af nedbør
Stigningsregn i bjerge er erfaringsmæssigt vanskeligt stof for eleverne. Her arbejder de med temaet bl.a. i
forbindelse med løsning af nogle opgaver.
Fagteksten ”Om der er grundvand under ørkener?” munder ud i, at det er der faktisk til mange elevers
store overraskelse. Samtidig med denne erkendelse får eleverne placeret en række vigtige ørkener på
verdenskortet.
Udnyttelse af floder sker overalt verden, hvilket viser at afstrømningssystemet har stor kulturgeografisk
betydning. Befolkningstætheden omkring verdens største floder og deres udmundinger i verdenshavene er
vigtig at forstå for eleverne. Det viser at floder bliver udnyttet til det yderste overalt i verden.
Fagteksten om havstrømme i oceanerne afslutter forløbet.
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Overblik over forløbet:

Læringsmål
Eleven får viden om det

Faglige begreber


Afstrømning

globale vandkredsløb og de

Jorden.

Eleven får viden om til

Fordampning



Fortætning



Golfstrømmen

fordampning, fortætning 
nedbørsdannelse,

Grundvand

afstrømning gennem floder

Havstrømme



det rindende vand



Eleven får viden om vandets
opholdstider i kredsløbet.

Eleven får viden om

Havvand
Landhalvkugle
Nedsivning
Nedbør
Ocean



Okker

nedbørsfordelingen i
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Opholdstid

1. Eleven kan anvende
begreber fra vandets

3. Luftens temperatur

kredsløb for at kunne

atmosfæren

4. Australske ørkener.

beskrive vandets globale

2c. Vanddamp i atmosfæren

5. Den arabiske ørken

kredsløb.

2d. Vanddamp i

6. Afstrømning

atmosfæren

2. Eleven kan anvende
begreber fra vandets

vandmængder?

kredsløb for at kunne

3b. Hvor findes de største

beskrive vandets globale

vandmængder?

kredsløb, og kan anvende

4. Biologisk vand

disse til at kunne beskrive

5. Adgang til rent drikkevand

levevilkår lokalt, regionalt

6. Jordens store havområder

og globalt.

7. Vandets opholdstider
8. Fordampning i verden



verden, om verdens største

1. Oceanernes arealer

Tegn på læring

2b. Vanddamp i

3. 3a. Hvor findes de største

Eleven får viden om
menneskers udnyttelse af 

1. Vand på andre planeter

Aktiviteter

2. 2a. Vanddamp i atmosfæren 2. Det døde hav



vandmængder der findes på

Opgaver

3. Eleven kan anvende

9. Hvad er enheden på kortet?

begreber fra vandets

10. Fordampning fra oceaner

kredsløb for at kunne

11. Fugtige og tørre områder

beskrive vandets globale

12. Saharas areal

kredsløb, og kan anvende

ørkener



Eleven kender til mønstret 
af havstrømme i oceanerne

Permafrost
Saltvand



Stigningsregn



Tidevand



Tørke

13. 13a. Hvor ligger Sahara?

disse til at kunne beskrive

13b. Hvor ligger den

levevilkår lokalt, regionalt

Nubiske ørken?

og globalt. Samt bruge sin

13c. Hvor ligger Namib-

viden til at formidle viden

ørkenen?

om vands kredsløb,

13d. Hvor ligger Atacama-

resurser, havstrømme og

ørkenen?

vindsystemer.

14. Hvor ligger floderne?


Vandhalvkugle



Vandrensning

15. Varme og kolde
havstrømme
16. Havstrømmes navne
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Vandresurse



Vandføring



Verdenshav



Ørken
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