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Landskab formet af vand  
– tegn en model 
Elevark

Formålet med denne aktivitet er, at I kan undersøge og konstruere en model af en 
typisk landskabsform dannet af vand på Jorden og bruge modellen til at genfinde 
landskabsformen på andre planeter (her Mars) og dermed indikere at der har været vand 
på planeten engang. 

Del 1: Undersøg hvordan landskabsformer 
påvirkes af vand
Hvad skal der bruges?
• En vandløbsmodel eller en sandkasse 
• En bunke med sand, grus og jord blandet sammen
• Vand fra en vandslange eller vandkande 
• Et opsamlings ark

Foto: NASA www.jpl.nasa.gov/images/pia04293-eberswalde-delta-in-high-resolution

http://www.jpl.nasa.gov/images/pia04293-eberswalde-delta-in-high-resolution
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Sådan gør I

• Tegn på opsamlingsarket, hvordan I forventer at et udtørret flodleje (den hulning i 
landskabet floden løber i) med floddelta (den landskabsform, der dannes, hvor floden 
løber ud i havet) ser ud.

• Form en bunke med sand, grus og jord
• Hæld vand på bunken
• Læg mærke til hvordan vandet sorterer materialerne i bunken. (Vi kalder de store 

stykker materiale for grus og de mindste for silt og ler) 

 ⊲ Hvilket materiale bliver ført længst væk? 
 
 
 

 ⊲ Iagttag vandets vej gennem materialebunken - Hvilke årsager er der til at vandet 
forgrener sig: 
 
 
 

 ⊲ I stor skala er det, det samme der sker, når en flod løber gennem et landskab. 
Hvilke årsager kan der være til at floden danner flodarme: 
 
 
 

 ⊲ Læg også mærke til, hvor vandstrålen er kraftigst. Der hvor I hælder vandet ud 
(altså ved slange mundingen). Der hvor vandet løber stærkt er der dannet et 
hul. Der hvor vandet løber langsomt kan det aflejre materiale. Det samme sker 
i en flod - når vandet løber stærkt eroderes materialet væk og når vandet løber 
langsomt aflejres det Hvad betyder det for dybden i floder, hvor vandet løber 
stærkt: 
 
 
 

 ⊲ Der hvor vandet løber helt langsomt er der dannet et meget forgrenet landskab - 
vi kalder det et floddelta, hvis det er dannet af en flod.  
 
 
 

• Tegn en ny tegning af det floddelta vandet har dannet i materialebunken på 
opsamlingsarket.

• Undersøg skolens område for steder, hvor regnvandet løber sammen og se om I kan 
genfinde landskabsformen i lille skala. Kan det give anledning til at forbedre jeres 
model? 

• Diskuter i gruppen, hvordan jeres model er blevet forbedret.
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Del 2: Genfind landskabsformer på Mars 
Hvad skal der bruges?
• adgang til Google Earth
• Billede fra Eberswalde Delta 

Sådan gør I
• Undersøg vha. Google Earth - se nedenfor - hvordan flodlejer ser ud på Jorden
• Find to steder på jorden, hvor der er flodudmundinger.
• Hvad har de til fælles?
• Tegn nu en model af, en flodudmunding på opsamlingsarket
• Diskuter i gruppen, hvordan jeres model er blevet forbedret.

 ⊲ Hvad er forskellen og ligheden med jeres tidligere modeller?
 ⊲ Hvad kan jeres model svare på?
 ⊲ Hvordan adskiller jeres model sig fra virkeligheden?
 ⊲ Hvad kan modellen ikke svare på?

• Der er masser af gamle flodlejer på Mars, som I kan finde, hvis I tager på opdagelse 
på Mars - se nedenfor. Her er et eksempel på et floddelta fra Mars, Billede fra 
Eberswalde Delta 

• Diskuter i gruppen, hvad billedet viser og hvorfor det kan indikere, at der har været 
vand på Mars. 
 

Google earth:
I skal finde en flod et sted på Jorden, og se på den “udefra” for at blive klogere på, hvad 
man skal kigge efter, for at finde spor efter vands erosion på planeter. 

Benyt de tre knapper øverst til venstre på skærmen til at skifte mellem højdekortet og 
billeder optaget i synligt hhv. infrarødt lys. Specielt de infrarøde billeder giver mulighed 
for at se meget fine detaljer på overfladen. Der kan zoomes ind på knapperne nederst til 
venstre. 
 

Google Mars:
I kan også prøve Google Mars
I kan hente koden her Download Google Earth pro
Hvis I vil vide hvordan man bruger den på Mars, så se denne lille videoinstruks 
GoogleMarsIntro video
 

Når forskerne arbejder
Denne type sammenligning af billeder fra Mars og Jorden er faktisk den måde, forskerne 
arbejder på, når de undersøger forholdene på Mars. Sammenligning af det, der kan 
observeres på Mars med fænomener, vi kender fra Jorden.

https://www.jpl.nasa.gov/images/eberswalde-delta-in-high-resolution
https://www.jpl.nasa.gov/images/eberswalde-delta-in-high-resolution
https://www.google.com/intl/da/earth/download/gep/agree.html
https://vimeo.com/552333691


Elevark – ”Jorden 2.0” 
Vers. 12.21
naturvidenskabensabc.dk

4/4

Opsamlingsark
Første udkast til model:

Model tegnet efter vi hældte vand på grus:

Model tegnet efter google earth:


