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Aktivitetsvejledning
I Danmark får vi langt det meste af vores drik-
kevand fra grundvandet. I mange andre lande 
er kilderne til drikkevand fx overfladevand 
eller sågar havvand. Eleverne arbejder med 
en kort oversigt over, hvilke kilder til drik-
kevand der findes, samt hvordan disse kilder 
kan være belastet - biologisk eller kemisk.

Lad eleverne arbejde i grupper. De forholder sig 
til den korte tekst (se under forklaring) og laver to 
modeller: 

• De udvælger 10 lande og tegner, fx på et 
verdenskort, hvilke drikkevandskilder der er 
de mest almindelige i de 10 udvalgte lande.

• Gruppen laver en model der viser, hvad rent 
drikkevand er. Lad dem tage udgangspunkt i 
den brainstorm, de havde i aktiviteten Hvad er 
beskidt vand?

• Gruppen diskuterer et fremtidsscenarie i Dan-
mark. Det kan fx være: ‘I et udvalgt område 
er kilden til drikkevand grundvand. Desværre 
har det vist sig, at denne grundvandsboring er 
stærkt forurenet af giftige stoffer, og man har 
derfor besluttet at lukke den’.  

• Gruppen forholder sig til problematikken 
og diskuterer, hvor de så vil få drikkevand 
fra? Den løsning, de beslutter sig for, skal de 
efterfølgende afprøve i praksis - se aktiviteten 
Lav dit eget drikkevand. 

Klassetrin
Mellemtrin og udskoling

Varighed
2 lektioner

Forklaring
Vi kan få vores drikkevand fra flere forskellige kilder:

• Kildevand. Vandet kommer naturligt fra grundvandet og 
op til jordoverfladen. Det er ofte meget rent. Det er en 
sjælden kilde til drikkevand, men fx Tjekkiet får dækket 
deres drikkevandsbehov 100 procent af kilder.

• Grundvand. Vandet pumpes op til overfladen via 
grundvandsboringer og derefter til vandværket, der 
renser det og fordeler det ud til forbrugerne. Det er ofte 
meget rent, med undtagelse af de boringer, der er blevet 
forurenet af fx nedsivninger fra industri eller landbrug. 
Danmark får dækket 99 procent af sit drikkevandsbehov 
af grundvand.

• Overfladevand. Kommer fra søer eller åer, hvorefter det 
kommer til et vandværk, der renser det, inden det for-
deles til forbrugerne. Overfladevand er ofte ‘belastet’ af 
bakterier, virus, dyr og planter, fordi det er i kontakt med 
omgivelserne. Hong Kong får dækket sit drikkevandsbe-
hov 100 procent af overfladevand.

• Havvand. Inddæmmes og afsaltes til drikkevand. 
Verdens største ‘afsaltningsanlæg’, en form for destilla-
tionsanlæg, findes i de arabiske lande.

• Regnvand. Indsamles ofte af private, men i Danmark er 
det ikke som drikkevand, men som forbrugsvand. Regn-
vand er ofte ‘belastet’, da det er i kontakt med omgivels-
er, forurening, jord og bygninger.

• Fugtighed i luften. Vanddamp opsamles og fortættes. 
En teknik, der bruges i lande med meget begrænsede 
drikkevandsressourcer, fx Warka Water, som benyttes i 
Afrika.

Rent drikkevand bedømmes på flere faktorer: 

• Hvor belastet er det af biologisk forurening (mudder, 
jord, bakterier, dyr, planter)

• Hvor belastet er det af kemisk forurening (næringsstoffer 
som nitrat, sprøjtemidler, hormoner)

• Hvordan smager det?
• Hvordan lugter det?
• Hvilke sunde næringssalte mm. indeholder det?

Hvor kan drikke-
vand komme fra? 
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Drikkevand med fremtid i
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