
	  

Vandets	  kredsløb	  –	  fortæl	  om	  et	  emne	  
Elementer:	  genrer,	  ordforråd	  

	  

Der	  er	  arbejdet	  med	  temaet	  miljø	  –	  herunder	  vand.	  

Kursisterne	  arbejder	  alene	  eller	  i	  grupper.	  

• Læreren	  udleverer	  tekst-‐	  og	  billedmateriale	  om	  fx	  
vandets	  kredsløb	  	  

• Kursisterne	  læser	  materialet	  igennem,	  overvejer	  og	  
tager	  noter,	  før	  de	  mundtligt	  forklarer	  det	  faglige	  
indhold	  for	  klassen	  eller	  en	  medkursist	  	  

• Målet	  er	  at	  kunne	  videreformidle	  faglig	  viden,	  så	  
medkursisterne	  forstår	  det	  

	   	  



Navn:	  
Dato:	  
	  
Tema:	  

	  
	  
	  
Vandets	  kredsløb	  

Information	  
	  
Læs	  grundigt	  

Fordampning                                                                                                 
Hvis der er varme tilstede, vil vand fordampe. Der sker  en fordampning fra 
vores søer, åer og havet, ligesom en del regn når at fordampe inden det siver 
ned i jorden. Fordampning sker også fra blade på planterne. Ved 30 °C og 1 
bar indeholder mættet luft 2,6% vanddamp, mindre ved lavere temperatur, 
mere ved højere temperatur.  
 
Nedbør 
Vanddampen stiger op i luften. Jo højere vanddampene kommer op, jo 
koldere bliver luften. Når luften bliver tilstrækkelig kold, fortætter 
vanddampene og danner skyer. I skyerne bliver de små vandpartikler til 
dråber, som kan sætte sig sammen til større masser. Til sidst bliver 
dråberne så tunge, at luften ikke kan bære dem, og der dannes nedbør. 
Nedbør kan falde som både regn, slud og sne.  

Nedbøren indgår på forskellig måde i vandets kredsløb. Nedbøren fordamper 
igen fra jord eller vandoverflader, løber på jorden tilbage til vandløb, søer og 
have, bliver optaget af planterne eller siver ned i jorden til grundvandet.  

	  
Illustration	  
	  
Hvad	  fortæller	  	  
illustrationen	  dig?	  

	  
Din	  forklaring	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


