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KONCEPT: Vandets livscyklus 

1- KORT BESKRIVELSE AF BEGREBET 
 

Lige siden havets dannelse har vand været kilden til alt liv. Vores naturlige 
miljø og endda vores egen krop består af mest af vand, hvilket gør forståelse 
af vand, dets livscyklus og indflydelse på levende ting afgørende i permakultur 
og i livet generelt. Vandforsyning og drikkevand er økologiske udfordringer 
over hele verden, også i lande, hvor vand ikke er knappe. I naturen skifter 
vand former og bruges på mange måder. Denne aktivitet sigter mod at forstå 
vigtigheden af vand, og hvordan det cirkulerer i en cyklus rundt omkring i 
naturen. Emnet vil dække hele vandcyklussen, startende med 
vandfordampning fra vandlegemer og transpiration af planter, til kondens i 
skyer, som vil forårsage nedbør (regn, hagl, sne), som derefter løber ned på 
jordoverfladen og enten danne vandløb, vandplanter eller komme ind i jorden 
for at danne grundvand. Dette vand vil derefter dukke op igen et eller andet 
sted og fordampe igen, så cyklussen begynder igen. Mere komplekse 
systemer kan også forklares afhængigt af elevernes niveau. 
 

 
Kilde: https://www.turtlediary.com/blogs/interactive-games-to-teach-the-water-cycle.html 
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2 - Aktiviteter i LivingStem- projektet, der kan være 
relateret til dette koncept 
 
LivingSTEM Udfordringer: Aktiviteter i forbindelse med terrarier kan tilpasses 
til observation af vandets livscyklus i et lukket rum. Faktisk kan nogle “små 
økosystemer” oprettes med en glasbeholder, der for eksempel indeholder 
substrat, planter og vand. Dette vil derefter blive udsat for solen, og 
fordampning og kondensering af vand kan observeres på indersiden af 
glasburken. For bedre at fremhæve forskellen kan der være 2 lukkede 
terrarier, en med vand og en uden vand (med frø i stedet for planter) og så 
kan man se, hvilken der giver de bedste planter. 
  
Det ideale køkkenhave spil: Vandets livscyklus kan illustreres ved 
vigtigheden af at vande planterne for at have en god permakulturhave og vise, 
hvordan et godt design gør det muligt at bruge vandcyklussen til vores fordel 
og holde planterne vandede med minimumsintervention. Dette kan også 
knyttes til aktiviteten “ Design af en Mandala have” i LivingSTEM 
Udfordringer . 
  
En anden aktivitet kunne være at lave et brætspil ud af det med de forskellige 
vandfaser (som vist i det visuelle i beskrivelsen af konceptet) og tage blå 
kugler for at symbolisere dråber. Virkningen af solen, der påvirker stien, viser, 
at den er afhængigt af stien, som dråben vælger, kan genbruges næsten på 
ubestemt tid. 
 
 

3 - Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 
beskrevne aktivitet  
 
Alle disse aktiviteter skal have en ”learning-by-doing” tilgang. Ideen her er at få 
eleverne til at observere vand, og hvordan det påvirker afgrøderne, samt 
hvordan man drager fordel af vandets livscyklus for at hjælpe sin have med at 
vokse og designe den effektivt. 
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Vandets livscyklus er en proces, der kan og bør overholdes i hverdagen, og er 
også en af de vigtigste processer, der understøtter væksten af planter. 
  
Efter at have deltaget i ovennævnte aktiviteter vil eleverne skabe en 
gengivelse af vandets livscyklus efter eget valg og forklare processen for 
andre elever med deres egne ord i videoen. De vil også forklare vigtigheden af 
vand og hvordan man bevarer det med deres egne ord. 
  
Det er sammenhængen med denne aktivitet, måden at registrere fremskridt 
såvel som elevernes eksperimenter ved at tage video. 
  
Aktiviteter vil blive udført i grupper på 3 eller 4 elever. Elever har skiftevis 
ansvaret for at filme processen og udviklingen, så hver elev har mulighed for 
at blive filmet eller at filme lige meget. 
  
Læreren kan også beslutte at dokumentere hele processen, så eleverne kan 
koncentrere sig fuldt ud om aktiviteterne. 
  
Under optagelsen er det muligt at etablere en generel struktur til videoerne på 
forhånd, så man kan optage videor i et ensartet format.  
 
Her er et eksempel: 
  
Lav videoen som et interview i et tv-show (du kan endda opfinde et navn) 
  
  

- “Lad os i dag undersøge ... ( indsæt emne )”          

- Kort forklaring af konceptet          

- Hvad eleverne vil gøre som et eksperiment (eller hypotese)          

- De forskellige trin i processen, og hvorfor          

- Hvad er resultaterne?          

- Hvad er konklusionen?          

- "Tak fordi du så videon!"          
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4 - Børn involveret i aktiviteten 
  

Eleverne vil blive involveret i dokumentationen af deres observationer gennem 
videoerne, men de laver også billeder, tegninger og moduleringer. 
  
De kan skabe deres eget lille økosystem og overvåge vandets rolle i dette 
system. 
  
Det er dem, der repræsenterer vandets livscyklus og forklarer det og dets 
betydning for andre, takket være videoen. 
  
Afhængigt af elevernes alder og færdigheder, vil læreren enten selv redigere 
videoen, eller vil guide og hjælpe eleverne i processen. 
 

 

5 - Forbindelser mellem dette koncept, videnskab 
(STEAM) og permakultur 
 
Begrebet vandlivscyklus er relateret til permakultur i den forstand, at det er en 
af de vigtigste naturlige processer, der tillader fuldt naturligt udbytte af frugt, 
planter og grøntsager. Det er vigtigt at styre vand i en permakulturhave, og 
havenes design er normalt rettet mod at lade vandet komme ind i alle 
afgrøder, men også at kunne akkumulere vand i specifikke strategiske zoner. 
 
Vandets livscyklus er også et af de vigtigste biologiske begreber set i klassen, 
da det igen er en af naturens grundlæggende livscyklusser og undervises i 
biologiklasse. 
  
Dette koncept kan dog også knyttes til andre discipliner, såsom kemi eller 
fysik, på grund af ændringer i vandtilstande ( væske, damp, is, osv. ) og dets 
processer ; (fordampning, kondens osv. ) og fysiske begreber som f.eks. 
tyngdekraft (regn) og kapillærvirkning (grundvand). 
 
 


