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Dyrkningsmaterialernes evne 
til at lede og indeholde vand 

Engineering i skolen - Undervisningsforløb

Konkretisere

Aktivitetsvejledning 
Når I skal vælge det dyrkningsmateriale, I vil 
bruge til planterne i jeres lodrette have, er der 
især to ting, der er vigtige:
• Dyrkningsmaterialet skal kunne lede vandet 

videre til de andre planter, og planten må ikke 
drukne, fordi materialet omkring rødderne 
konstant er fyldt med vand (vandmættet) og 
der derfor ikke kan komme ilt til rødderne.

• Dyrkningsmaterialet skal kunne tilbageholde 
vandet så længe, at planterne kan nå at 
optage vand og næringsstoffer.

1. del af undersøgelsen:
Først skal I undersøge, hvilke materialer 
almindelig jord egentlig består af ved at udføre 
en slemme-prøve. I skal bruge prøven under 
diskussionen.

Materialer pr. gruppe:
• 1 syltetøjsglas med låg
• 1 håndfuld jord fra skolegården eller 

nærliggende område med jord
• 1 kande vand

Mål med øvelsen: 
Formålet med øvelsen er at undersøge 
de forskellige materialer, der kan 
anvendes til dyrkningsmateriale (det 
planterne vokser i) i de lodrette haver. 
Dyrkningsmaterialerne skal holde på 
vandet i så lang tid, at planterne kan 
nå at optage gødning, men samtidig 
lede vandet videre til de andre 
planter i opstillingen. På baggrund 
af undersøgelserne skal I beslutte, 
hvordan jeres dyrkningsmateriale skal 
sammensættes.
 

Sådan gør I:
Fyld syltetøjsglasset 1/3 med jord.
Hæld vand i glasset, så det er næsten helt fyldt.
Sæt låg på, og ryst glasset meget grundigt - vend 
det lidt på hovedet under omrystningen.
Stil glasset til side et sted, hvor det kan stå helt 
uforstyrret - I skal først benytte det efter 2. del af 
undersøgelsen og evt. igen i næste uge.

2. del af undersøgelsen:
I skal nu undersøge forskellige former for dyrk-
ningsmaterialer (fx lecanødder og sphagnum). 
Hvor hurtigt løber vandet igennem materialet, og 
hvor meget vand kan materialet tilbageholde?

Materialer pr. gruppe:
• 1 tragt
• 1 rulle gazebind
• Forskellige dyrkningsmaterialer, 100 ml af 

hver slags 
• 1 måleglas på 200 ml
• 1 måleglas eller bægerglas på 100 ml

Filterpapir

Vand

Prøve

Måleglas



Se på jeres slemmeprøve (1. del af forsøget). 
Jord er, som I kan se, bygget op af forskellige 
materialer, der nu har lagt sig i forskellige lag. 
Landbrugsjorden på markerne er opbygget af 
lignende forskellige lag. Hvilke lag i glasset vil 
vandet mon hurtigt løbe igennem? 

_______________________________________

_________________________________
A. Hvilken betydning har det for planternes 

optagelse af gødning på marken, om vandet 
trænger hurtigt eller langsomt gennem 
jordlagene? 

____________________________________

____________________________________
B. Hvad sker der med den gødning på marken, 

som planterne ikke når at optage? 

____________________________________

____________________________________
Diskuter i gruppen, hvordan I vil sammensætte det 
bedste dyrkningsmedie til jeres konstruktion:

Test jeres dyrkningsmateriale på samme 
måde, som i tidligere har testet de andre 
materialer, og sæt jeres dyrkningsmateriale ind i 
koordinatsystemet.

Fungerer jeres dyrkningsmateriale som forventet? 
Hvis ikke, hvad kan I ændre for at give planten de 
bedst mulige forhold?
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Sådan gør I:
Først undersøger I, hvor meget vand materialerne 
kan tilbageholde.
1. Klip gazebind til, så det passer i tragten (som 

et kaffefilter).
2. Gør gazebindet fugtigt, og placer det i tragten.
3. Stil tragten med gazebind i måleglasset.
4. Hæld 100 ml dyrkningsmateriale i tragten.
5. Hæld 100 ml vand gennem tragten med dyrk-

ningsmaterialet.
6. Efter 3 minutter aflæser I mængden af vand, 

der er løbet gennem materialet og ned i måle-
glasset. Noter dyrkningsmateriale og antal ml 
i skemaet.

7. Beregn den mængde vand, der er tilbage i 
dyrkningsmediet, ved at trække den aflæste 
mængde fra 100 ml. Skriv resultatet i kolonne 
3.

8. Gentag 1-7 med de øvrige dyrkningsmateria-
ler. 

I skal undersøge, hvor hurtigt vandet løber igen-
nem dyrkningsmaterialet. Her er det vigtigt, at 
jeres materiale allerede er vådt, og derfor er det 
smart at benytte forsøgsopstillingen fra tidligere. 

1. Vær klar til at tage tid på telefon eller lignen-
de. Tæl ned, og start tidtagningen samtidig 
med, at I hælder 100 ml vand gennem dyrk-
ningsmediet.

2. Hold øje med vandet i tragten. Stop tidtagnin-
gen med det samme, vandet er holdt op med 
at løbe gennem det lille rør i tragten. Vandet 
må gerne stadig dryppe - det tager vi ikke tid 
på. Noter tiden i jeres skema.

3. Afsæt jeres resultater som punkter i et koordi-
natsystem, hvor x = tid i sekunder. og Y = antal 
ml. Skriv navnet på dyrkningsmaterialet ud for 
punktet (x,y) i koordinatsystemet. 

Diskuter:
A. Er der en sammenhæng mellem den tid, 

det tager for vandet at løbe igennem, og 
hvor meget vand dyrkningsmaterialet kan 
tilbageholde? Hvilken? 

B. Hviken betydning tror I, det har for plantens 
optagelse af næringssalte, om vandet 
løber langsomt eller hurtigt gennem 
dyrkningsmaterialet?  

____________________________________

Dyrkningsmateriale ml vand løbet igennem ml vand tilbage i  
dyrkningsmaterialet (x)

Gennemløbstid for 100 
ml vand (y)

Vores dyrkningsmedie 
skal bestå af:

Fordi:


