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Aktivitetsvejledning
Hvad sker der, når overfladevand og 
regnvand siver ned gennem jordlagene og til 
sidst ender som grundvand? Eleverne laver 
et forsøg, som illustrerer processen - kan det 
virkelig være rigtigt, at det ‘bare’ er det, der 
sker? 

Lad eleverne ser videoen til forsøget ‘Rens 
muddervand’ på http://testoteket.dk/tildinunder-
visning/rens-muddervand-med-sand. 

I klassen vender I, hvad der egentlig sker - hvad var 
overraskende?

Eleverne udfører selv forsøget efter vejledningen 
i forsøgsbeskrivelsen. I kan udvide forsøget med 
følgende:

• Hæld frugtfarve i vandet, og se om farven 
også bliver filtreret fra.

• Hæld muddervand gennem forskellige typer 
af lag - fx fint sand, groft sand og ler. Un-
dersøg, om der er forskel på, hvor lang tid 
det tager for vandet at trænge igennem de 
forskellige typer.

• Lav en kopi af, hvordan jordbunden i Danmark 
ser ud - hvilke lag er der, og hvad består de 
af? Lad muddervandet trænge gennem jord-
bundsmodellen - hvad sker der?

Opsaml fælles i klassen, se eventuelt videoen:
http://www.dr.dk/skole/fysik-og-kemi/vandren-
sning.

Klassetrin
Mellemtrin og udskoling

Varighed
1 lektion

Forklaring
Når regnvand og sne lander på jorden, vil en del af vandet 
fordampe, noget vil optages i planter, noget vil løbe via 
vandløb til søer og havet, og en del vil trænge ned gennem 
jordlagene. Sidstnævnte vand er godt på vej til at blive vores 
nye drikkevand.

Vandet bliver på sin vej ned gennem jordlagene renset for 
urenheder. Man siger, at vandet bliver mekanisk renset. Jord-
lagene virker simpelthen som et filter for urenheder i vandet. 
Hastigheden, hvormed vandet bevæger sig fra overfladen til 
grundvandet, varierer meget, afhængigt af hvor man kigger. 
Nogle steder i Danmark vil en dråbe vand, der lander på 
jorden, være 30-40 år om at nå grundvandet, mens det andre 
steder i verden vil tage helt op til 10.000 år.

Grundvandet pumper vi direkte op og bruger i vandforsynin-
gen. Det sker med boringer, hvorfra der pumpes vand op til 
overfladen.

Grundvandet kan dog blive forurenet. Det kan fx være 
forurening fra pesticider og nitrat fra landbruget. Denne 
forurening kan nå helt ned til grundvandet. Bliver en vand-
forsyningsboring for forurenet, må den lukkes. Hvert år lukkes 
ca. 100 vandforsyningsboringer på grund af menneskeskabt 
forurening.

Lav drikkevand
af muddervand
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Drikkevand med fremtid i
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