
 

 

 

GÅDEFULDE VAND 

 
Forløbets indhold 

Eleverne guides igennem forskellige 

typer af undersøgelser og forsøg med 

vand. Vi skal bl.a. undersøge vands 

tilstandsformer og deres sammenhæng 

med temperatur, materialers massefylde 

i forhold til vand, vandets kredsløb og se 

på liv i vand. Vi arbejder undervejs med 

at opstille og teste hypoteser og lave 

kontrollerede forsøg. 

Forløbet udbydes i forbindelse med 

Naturvidenskabsfestival i uge 39. Årets 

tema er Gådefulde Verden, og forløbet 

lægger sig op ad underemnet I 

Forskernes Fodspor.  

Læs mere om festivalen her: 

https://naturvidenskabsfestival.dk/ 

 

Konkrete læringsmål for forløbet 
 Vide at vand indgår i et kredsløb i 

naturen 
 Vide at vand har tre tilstandsformer 

der bl.a. afhænger af temperatur 
 Kunne opstille en hypotese og teste 

den gennem forsøg 
 
Nøglebegreber 
 Vandets kredsløb 
 Tilstandsformer 
 Massefylde 

 Temperatur 
 Naturvidenskabelig metode 
 
Fælles Mål forløbet fokuserer på 
Børnehaveklassen 
Naturvidenskabelige fænomener: Eleven 
kan undersøge naturen ud fra egne 
iagttagelser, herunder med digitale 
værktøjer. Eleven har viden om måder 
at undersøge natur på. 
 
Natur/teknologi (2.kl)  
Undersøgelse, Undersøgelser i naturfag: 
Eleven kan udføre enkle undersøgelser 
med brug af enkelt udstyr. 

 
Undersøgelse, Vand, luft og vejr: Eleven 
kan undersøge lys, vand og vejr i 
hverdagen. Eleven har viden om vejr, 
vands tilstandsformer og karakteristika 
ved lys. 

 

Forberedelse før turen 
 Forbered eleverne på forløbets 

indhold 
 Tal gerne om vandets kredsløb og 

vand som forudsætning for alt liv. 
 Da vi er ude under hele forløbet, skal 

alle være påklædt efter vejret. Der vil 
være mulighed for at spise 
madpakker under tag, hvis det 
regner. 

 
 
OBS 

Under forløbet inddeles klassen i 

grupper, der roterer mellem 

forskellige stationer. To stationer 

skal bemandes af jer som lærere. 

Det er derfor en forudsætning at to 

lærere deltager aktivt, for at 

forløbet kan gennemføres. 

Vejledning til de lærerstyrede 

aktiviteter udsendes før uge 39. 
 

 

Vand er alle vegne og er livsnødvendigt for os og alt andet liv på Jorden. 

Vand er også et stof med mange spændende egenskaber, som kan 

undersøges nærmere. I dette forløb går vi videnskabeligt til værks når vi 

eksperimenterer med vand. 

 

Forløbet udbydes i forbindelse med Naturvidenskabsfestival i uge 39. 

 

Målgruppe 
Indskoling 0.-2.klasse. 
 
Fag 
Natur og teknologi. 
 
Udbydes i perioden 
uge 39 2022 
 
Sted 
Pederstrup, udendørs 
 
Mødetid og varighed 
9.30 – ca 11.30 
 
Mødested 
Pederstrup, kastanjetræet ved 
Ballerup Museum (Pederstrupvej 
53). 
 
Book forløbet på 
www.skoletj-pederstrup.dk 
Det er muligt at tilmelde to klasser 
pr dag til dette forløb. 

https://naturvidenskabsfestival.dk/
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