
KOM UD OG LÆR!
- om vandets kredsløb

Uden vand – intet liv. 
Vandets kredsløb er interessant, både fordi det er livsvigtigt og fordi vand har nogle 
særlige egenskaber. Og så spiller vand en vigtig rolle i klimaforandringerne og den 
betydning forandringerne kan få også her lokalt. 

Is, vand og damp
I forløbet skal eleverne ud og følge vandets vej fra regnbyge og kilde til bæk, å og hav.
Undervejs ser vi på, hvordan is og vand har været med til at forme landskabet og 
hvordan vandets kraft er blevet udnyttet gennem tiden.
Damp fylder meget mere end vand og det kan omsættes til dampkraft. Eleverne ser på 
dampmaskiner og damplokomotiver.

Ved den efterfølgende research hentes yderligere viden og det hele samles i en 
udstilling med emner som ”Vandets kredsløb” ”Istiden”, ”Vore Vandmøller”, ”Hvordan 
virker vandmøllen?”, ”Damplokomotivet”
.
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Hæftet beskriver et forløb, hvor eleverne dykker ned 
i et stykke spændende lokalhistorie nær ved jeres 
skole. Forløbet skal ses som et forslag, der kan rettes 
til efter lokale forhold og klassens behov.

Udgangspunktet er nærområdet ved jeres skole i 
Hedensted Kommune, med det særpræg, der findes 
lige på jeres sted. Der fokuseres på den lokale 
historie, men fra det nære kigger vi også ud i 
Danmark og den store verden.    

Eleverne kommer til at arbejde med helt lokalt stof og 
får hermed en bedre indsigt i deres lokalområde. Det 
gør arbejdet nærværende, og ofte kan eleverne 
supplere med viden hentet fra familie og bekendte.

Forløbet er et ud af mange KOM UD OG LÆR! - tilbud 
fra Glud Museum, hvor undervisningen flyttes ud i 
nærområdet med hjælp fra museets kultur- og 
naturvejleder.

En uundværlig samarbejdspartner er lokalarkiverne 
og lokale beboere, hvor vi henter guld i form af 
lokalhistorisk viden og de mange gode historier, der 
findes i gemmerne.

Det kan også være en god idé at besøge et af 
museerne. Her kan man få en spændende dag med 
aktiviteter og mulighed for at komme tæt på livet, 
som det var i gamle dage. 

Hvis I har idéer til ændringer og forbedringer, så sig 
endelig til, så vi kan få gjort hæfterne så anvendelige 
som muligt.

Kontakt: Glud Museum, Jens Kjær
Tlf. 42 67 43 13 – E-mail: jk@gludmuseum.dk
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Planlægnings-
møde

Elevernes
forberedelse

På tur Tilbage i 
klassen

Præsentation 
og evaluering

2 timer 2 timer 4 timer 4 timer 2 timer

Timeforbrug:

Læringsmål:

Læringsmål for Natur/teknik:

• Du kender vandets kredsløb.

• Du ved, hvordan en mølle fungerer.

• Du ved, hvordan en dampmaskine fungerer.

• Du ved, hvor der har været vandmøller på egnen.

• Du ved, hvordan Istiden har påvirket landskabet

• Du har kendskab til klimaforandringernes 
forventede betydning for området.
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Planlægningsmøde:

Glud Museum hjælper gerne med at planlægge og 
gennemføre et forløb ved jeres skole. Kontakt derfor 
museets kultur- og naturvejleder i god tid, så I kan få 
aftalt et planlægningsmøde og datoer for forløbet.

På planlægningsmødet rettes forløbet til, så det 
passer til klassens behov og mulighederne i skolens 
nærområde.

Læringsmål fastsættes og forløbet tilrettes i forhold 
til det.

Der afstemmes forventninger og aftales fordeling af 
opgaver.

Museet kan bl.a. hjælpe med:
Kontakt og aftaler med lokalarkiv.
Kontakt til lokale borgere, der kan hjælpe.
Baggrundsmateriale (relevante bøger, artikler, 
historie til forberedelse, kort mv.).
Gennemføre tur og aktiviteter.
Evt. museumsbesøg.

Læringsmål aftales med læreren. Forløbet kan som eksempel lægge mere eller mindre vægt på 
brug af IT.  
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Hvor kommer vandet fra?
Du lukker op for vandhanen og ud strømmer det rene 
vand, som du kan slukke din tørst i. Men hvor 
kommer vandet fra? 
Klassen taler sammen om vand. Hvad bruger vi vand 
til? Hvor vigtigt er det? 

Forberedelse til turen
Sammen ser klassen på kort og luftfotos over 
området. De findes på Hedensted Kommunes 
hjemmeside – hedensted.dk – søg efter ”Digitale 
kort”.

For at eleverne kan orientere sig, kan I tale om, hvor 
de bor (evt. zoome ind på deres bolig) og hvor turen 
går hen. På kortene kan man finde vandløbene i 

området og følge deres vej ud til havet. Det er dem vi 
skal følge så tæt som muligt på cykelturen.

Vand og klima
På kommunens kort kan man under Temaer se, 
hvordan klimaforandringerne påvirker vandstanden i 
vandløbene og havet.

Gruppearbejde
Klassen deles i gruppe på 3-4 elever.

Emnerne i dette forløb er:
- Vandets kredsløb
- Vore vandmøller
- Dampmaskiner og jernbane
- Sådan virker vandmøllerne
- Is og vand former landskabet

Elevernes forberedelse:
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Vandets kredsløb
Klassen drager samlet afsted og følger vandets vej fra 
regn over skole, by og marker gennem dræn, grøft, 
bæk og å til udløbet i havet.

Vi finder vandløbene i området og kigger nærmere på 
vandets betydning for livet i området.

Vandkraft
Der er kraft på, når vandet løber i åer og bække på 
vej ned mod havet. Ved hjælp af vandmøllerne fik 
man vandet til at gøre det hårde arbejde med at male 
korn til mel.  

Introduktion til vandkraft og vandmøller på klassen 
og derefter cykeltur til Skævlund vandmølle, hvor vi 
skal studere møllens virkemåde og tale om møllens 
og mølledammens betydning. Vi skal også snakke 
andre energiformer – vind/sol.

Dampkraft – den industrielle revolution
Når man tilfører varme til vand, begynder vandet at 
udvide sig. Det fandt man ud af at udnytte i en 
dampmaskine og det blev grundlaget for den 
industrielle revolution.

Introduktion til dampkraft og dampmaskiner og 
derefter cykeltur til Gramrode med fortællinger om 
Juelsmindebanen og Gramrode Station. 
Dampmaskiner blev også brugt i f.eks. mejerier 
(Kirkedal i Rårup)

Landskabsdannelsen
En cykeltur på denne egn giver direkte føling med 
vandets betydning for landskabets former. 
Tidligere tiders strømme af vand har dannet de dybe 
dale vi med glæde kører ned i, men som det kræver 
gode ben at komme op af igen.

På tur:
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Grupperne søger efter mere viden om deres emner i 
bøger og på nettet. 

De samler deres fund på posters med tegninger, tekst 
og fotos fra turen.

Når grupperne er færdige præsenterer de deres 
viden for hinanden. 

Vandets kredsløb
På turen fulgte vi vandet og her forklarer eleverne 
vandets vej skematisk og svarer bl.a. på hvor meget 
regn der falder om året og hvor det bliver af. 

Vore vandmøller
Hvor ligger/lå de gamle vandmøller. Hvorfor er der 
placeret der, hvor de er? Hvad lavede møllerne? 
Møllerne tegnes ind på et kort over området?

Sådan virker vandmøllen
Her er det en stor hjælp, hvis man er god til at tegne, 
så den komplicerede teknik kan forklares med enkle 
tegninger. Hvad har betydning for vandmøllens 
ydeevne?

Dampmaskinen
Dampmaskinen indledte den industrielle revolution.
Eleverne forklarer, hvordan dampmaskinen virker og 
kan omsætte damp til arbejde. 

Landskabsdannelse
Kæmpe gletsjere og floder af smeltevand har været 
med til at danne landskabet. Her forklares istiden og 
hvordan is kan forme landskabet.

Klimaforandringer
Sådan ser det ud, hvis der kommer meget mere regn 
samtidig med, at vandstanden i havet stiger. Se hvor 
store udfordringerne bliver her i området.

Det kreative værksted:
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• Hvad har du lært under forløbet?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Har undervisningen været anderledes end normalt? Beskriv.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Hvad synes du om den måde at lære på, som du har oplevet under 
forløbet?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Har forløbet givet dig større motivation for og interesse i at lære nyt om 
din by og dit nærområde? Uddyb.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Hvad har været det bedste under forløbet? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Hvad kan forbedres?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Efter forløbet - evaluering:
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Baggrundsmateriale:
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Hedensted.dk – søg efter digitale kort. Se f.eks. under Temaer / Klima

Kenddinlandsby.dk – søg efter vandmøller

PDF med gode beskrivelser og tegninger: 
https://moelleforum.dk/files/vandhjul_web.pdf
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Museerne i kommunen har meget at byde på og de 
vil gerne have besøg af skoleelever. 

Med et tema om vand er der fine oplevelser på Glud 
Museum, hvor vand er en del af flere aktiviteter.

Glud Museum
En fantastisk samling smukke gamle huse og gårde, 
der fortæller om livet i østjyske landsbyer.
Museet har en skoletjeneste med aktiviteter for 
eleverne og en udfarende kultur- og naturvejleder.  
Se mere på: gludmuseum.dk

Hjortsvang Museum
Her er masser at kigge på – store og små maskiner, 
gamle redskaber og huse indrettet som i gamle dage.
Museet tilbyder gratis skoletjeneste med besøg på 
typisk 1½-2 timer – evt. op til 4 timer. 
Se mere på: hjortsvangmuseum.dk

Mindestuen i Gl. Sole
Her åbnes dørene efter aftale til en skolestue, der ser 
ud som for 100 år siden. Den gamle privatskole 
fortæller også historien om ”De stærke jyder” – en 
religiøs bevægelse, der blev udbredt her på egnen.

Se mere på: destærkejydersskole-mindestuen.dk

Juelsminde Havnemuseum
Fortæller fiskernes historie og historien om havnen 
og færgehavnen.
Se mere på: havnemuseum.dk

Uldum Mølle
Den fine gamle mølle maler stadig og er rammen om 
et møllemuseum og en udstilling, der viser udsnit af 
livet i og omkring det store Uldum Kær.
I kan selv male mel og se mølleren arbejde.
Se mere på: uldummolle.dk

Danmarks Ferguson Museum
Her er der traktorer og andre landbrugsmaskiner i 
lange baner. Man må selv gå rundt og kigge i verdens 
største samling af Ferguson traktorer.
Se mere på: fergusonmuseum.dk

På museum:
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