
 

I et samarbejde mellem  og  

Girls’ Day in Science hos Grundfos 

Konceptet 
7.årgang skal møde et dilemma fra den virkelige verden. Eleverne skal have et oplæg på 

Grundfos, hvor dilemmaet foldes ud, hvorefter klasserne skal arbejde på, at komme med 

løsningsforslag. Disse løsningsforslag fremlægges på Grundfos i slutningen af forløbet, og 

klasserne får feedback + får Grundfos egne tanker i forhold til at løse dilemmaet. 

Udfordring 
Målinger viser at 

grundvandsstanden i 2030 vil 

være så lav, at det ikke er 

drikkevand nok i undergrunden 

omkring Københavnsområdet. 

Hvordan skaffer vi rent 

drikkevand til Københavns 

borgere?  

 

 

 

 

 

Målet 
At hver klasse skal komme med et løsningsforslag på dilemmaet til Grundfos.  

• Hvordan kan vi få transporteret vandet ud til borgerne, så alle har nok døgnet 
rundet? 

• Hvordan kan man sikre rent drikkevand? 

• Hvordan kan man minimere vandforbruget i København (vandbesparende)? 

• Hvor kan man skaffe vand fra? Er havvand, regnvand eller genbrug en mulighed? 
 

 

Forløb 
1.lektion   

Eleverne skal på forhånd orienteres om, hvordan vandforsyningen er i dag. Introen udarbejdes ud 

fra siderne: 

http://www.vandetsvej.dk/ 

http://www.geus.dk/viden_om/gv02-dk.html 

 

  

http://www.vandetsvej.dk/
http://www.geus.dk/viden_om/gv02-dk.html
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Uge 9 

Oplæg 1.marts i Auditoriet og pusterummet  

Se vedlagt ark angående praktiske oplysninger 

Alle 7. klasserne skal have et fælles oplæg på Grundfos, hvor dilemmaet præsenteres. Her vil der 

også også præsenteres ”eksperter”, som man kan sende en mail til, hvis man har et spørgsmål.  

 

Uge 10 

6.marts. Klassevis aktivitet ved Grundfos. Se oversigt over praktiske oplysning 

Der skal bruges 95.000 liter vand i København pr dag pr. 1000 indbyggere. Hvor mange pumper 

skal der køre, hvor meget energi vil de forbruge? Hvordan skal pumpen dimissionernes? 

(sammenhængen skal findes i forbindelse med at de skiller pumperne ad) 

2. lektion: Gruppedannelse – klassevis. 

Der skal på skolen arbejdes med løsning af dilemmaet. Eleverne deles i 4 grupper, der tilsammen 

skal komme omkring: 

• Hvordan kan man minimere vandforbruget i København (vandbesparende)?  

• Hvordan kan man sikre rent drikkevand? 

• Hvor kan man skaffe vand fra? (oversigt over danske klima forhold, nedbørstal m.m. 
+ en oversigt over en gennemsnitlige danskers vandforbrug pr. dag)  

• Hvordan kan vi få transporteret vandet ud til borgerne, så alle har nok døgnet rundt? 

Uge 11 og 12 
3.-4. lektion  

Gruppearbejde.  

Eleverne kan sende deres spørgsmål til Nils Thorup, nthorup@grundfos.com 

Gruppernes arbejde er baggrundsviden til løsning af udfordringen 

 

Gruppe 1: Spar på vandet - Økonomi: 

Hvordan kan man blive i stand til at minimere vandspil.  Målsætningen for Københavns 

kommune er, at det personlige vandforbrug reduceres fra 105 l/døgn til 95 l/døgn. Hvilke 

tiltag skal der til? Kan man overveje, at opdele vand i brugsvand og i drikkevand? Kan 

man købe drikkevand på flasker? 

Gruppe 2: Vandforbrug: 

Hvor meget vand bruger en person pr dag? Hvor meget vand kræver det i København i 

2030? Hvad bruges vandet på? Hvor meget af vandet er til drikkevand? 

mailto:nthorup@grundfos.com
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Gruppe 3: ”Vand i din by” - kan havvand være en del af løsningen? Hvordan 

kommer det ud til forbrugeren? 

Hvad gør man, hvis man ikke kan få rent drikkevand fra undergrunden i nærområdet? Kan 

man udnytte at der er masser af havvand i nærheden? 

Gruppe 4: ”Vand i din by” - kan regnvand og anden genbrugsvand være en del af 

løsningen? Hvordan kommer det ud til forbrugeren? 

Hvad gør man, hvis man ikke kan få rent drikkevand fra undergrunden i nærområdet? Kan 

man supplere med regnvand, skal man anvende overfladevand (søer/åer)? 

(Klimatabeller, opsamling af regnvand til perioder på året, hvor det ikke regner så meget)  

Uge 12 
Svar fra Grundfos til grupperne retur senest i denne uge og husk at sende oplæg senest i 

uge 13 

Fælles opsamling + forberedelse af tilbagemelding til Grundfos 

Indhold til oplæg sendes til Grundfos - her skal der både være forslag, men der må også gerne 

stille spørgsmål, som panelet skal svare på, hvis der er opstået nye spørgsmål 

Dette sendes til 

nthorup@grundfos.com – senest uge 14 

Uge 14 
Præsentation på Grundfos d. 6. april i auditoriet. Klassevis og skolevis. 

8.lektion 

Mødested ved receptionen på Grundfos Centret, Poul Due Jensens Vej 23, 8850 Bjerringbro.  

Eleverne møder 10 min før det angivne tidspunkt, således de er klar til fremlægning på det 

angivende tidspunkt. 

Klassens lærere er ansvarlige for deres egen klasse.  

08.15 Egeskovskolen fremlægger deres løsninger i auditoriet. 

Max 15 min pr. klasse plus 5 min spørgsmål/tilbagemelding 

 

09.15 Bøgeskovskolen fremlægger deres løsninger i auditoriet 

Bøgeskovskolen:  Max 20 min pr. klasse plus 5 min spørgsmål/tilbagemelding 

mailto:nthorup@grundfos.com
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Gruppe.1 
Udfordring 
Målinger viser at grundvandsstanden i 2030 vil være så lav, at det ikke er drikkevand nok i 

undergrunden omkring Københavnsområdet. Hvordan skaffer vi rent drikkevand til 

Københavns borgere?  

I skal samlet som klasse kunne svare på: 

1. Hvordan kan man sikre rent drikkevand?  

2. Hvordan kan man minimere vandforbruget i København (vandbesparende)?  

3 + 4.Hvor kan man skaffe vand fra? (oversigt over danske klima forhold, nedbørstal 

m.m. + en oversigt over en gennemsnitlige danskers vandforbrug pr. dag) 

3 + 4.Hvordan kan vi få transporteret vandet ud til borgerne, så alle har nok døgnet 

rundet? 

 

Jeres gruppe skal have fokus på: 

Bæredygtighed: 

I dag koster 1m3 drikkevand X kr 

Hvis det skal lykkes, at skaffe rent drikkevand til København, kan man blive nødsaget til at 

tænke i alternativer. 

Hvilke andre muligheder er der for at skaffe rent drikkevand? Hvilke udfordringer vil der 

være i at bruge denne løsning? 

Der er masser af rent grundvand i Jylland. Hvorfor kan vi ikke bare transportere dette til 

København? Hvad vil det fx koste at købe en tilsvarende mængde vand på flasker? 

Der er udviklet et anlæg der kan rense vand til drikkevand. Hvad koster det at få renset 1 

liter vand til drikkevand? 

Link: 

http://www.geus.dk/viden_om/gv05-dk.html#vg51 

http://net.grundfos.com/doc/webnet/skoletjenesten/materialekasser/materialekasser.html 

http://www.vandetsvej.dk/Grundvandsressourcer-261.aspx 

http://spejdergear.dk/shop/lifestraw-vandrense-sugeroer-4299p.html 

  

http://www.geus.dk/viden_om/gv05-dk.html#vg51
http://net.grundfos.com/doc/webnet/skoletjenesten/materialekasser/materialekasser.html
http://www.vandetsvej.dk/Grundvandsressourcer-261.aspx
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Gruppe 2 
Udfordring 

Målinger viser at grundvandsstanden i 2030 vil være så lav, at det ikke er drikkevand nok i 

undergrunden omkring Københavnsområdet. Hvordan skaffer vi rent drikkevand til 

Københavns borgere?  

 

I skal samlet som klasse kunne svare på: 

Hvordan kan man sikre rent drikkevand?  

2. Hvordan kan man minimere vandforbruget i København (vandbesparende)?  

3 + 4.Hvor kan man skaffe vand fra? (oversigt over danske klima forhold, nedbørstal 

m.m. + en oversigt over en gennemsnitlige danskers vandforbrug pr. dag) 

3 + 4.Hvordan kan vi få transporteret vandet ud til borgerne, så alle har nok døgnet 

rundet? 

 

Jeres gruppe skal have fokus på: 

Hvordan kan man blive i stand til at minimere vandspild? Målsætningen for Københavns 

kommune er, at det personlige vandforbrug reduceres fra 105 l/døgn til 90 l/døgn. Hvilke 

tiltag skal der til? Kan man overveje, at opdele vand i brugsvand og i drikkevand? 

• Find ud af hvor meget vand en person forventes at skulle bruge pr dag? 

• Find ud af, hvor mange borgere der er i København i 2030? 

• Beregn den samlede mængde vand der kræves i 2030? 

• Find ud af hvad en person bruger vand til? 

• Vurder hvad der er brugsvand og drikkevand? 

• Kom med forslag der reducerer forbruget af drikkevand? 
 

Link: 

http://www.geus.dk/viden_om/gv05-dk.html#vg51 

http://net.grundfos.com/doc/webnet/skoletjenesten/materialekasser/materialekasser.html 

http://www.vandetsvej.dk/Grundvandsressourcer-261.aspx 

http://vandhelt.dk/ 

  

http://www.geus.dk/viden_om/gv05-dk.html#vg51
http://net.grundfos.com/doc/webnet/skoletjenesten/materialekasser/materialekasser.html
http://www.vandetsvej.dk/Grundvandsressourcer-261.aspx
http://vandhelt.dk/
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Gruppe 3: ”Vand i din by” - kan havvand være en del af løsningen? 
Udfordring:  

Målinger viser at grundvandsstanden i 2030 vil være så lav, at det ikke er drikkevand nok i 

undergrunden omkring Københavnsområdet. Hvordan skaffer vi rent drikkevand til 

Københavns borgere?  

I skal samlet som klasse kunne svare på: 

1.Hvordan kan man sikre rent drikkevand?  

2.Hvordan kan man minimere vandforbruget i København (vandbesparende)?  

3 + 4.Hvor kan man skaffe vand fra? (oversigt over danske klima forhold, nedbørstal 

m.m. + en oversigt over en gennemsnitlige danskers vandforbrug pr. dag) 

3 + 4.Hvordan kan vi få transporteret vandet ud til borgerne, så alle har nok døgnet 

rundet? 

 

Jeres gruppe skal have fokus på: 

Hvad gør man, hvis man ikke kan få rent drikkevand fra undergrunden i nærområdet? Kan 

man udnytte at der er masser af havvand i nærheden? 

Hvilke perspektiver og udfordringer er der i anvendelse af havvand? 

I får udleveret en dunk havvand, som I kan bruge i jeres overvejelser. 

   

 

 

Link: 

http://www.geus.dk/viden_om/gv05-dk.html#vg51 

http://net.grundfos.com/doc/webnet/skoletjenesten/materialekasser/materialekasser.html 

http://www.vandetsvej.dk/Grundvandsressourcer-261.aspx 

http://vandhelt.dk/ 

  

http://www.geus.dk/viden_om/gv05-dk.html#vg51
http://net.grundfos.com/doc/webnet/skoletjenesten/materialekasser/materialekasser.html
http://www.vandetsvej.dk/Grundvandsressourcer-261.aspx
http://vandhelt.dk/
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Gruppe 4: Hvor kan vi skaffe vand fra: 
Udfordring  

Målinger viser at grundvandsstanden i 2030 vil være så lav, at det ikke er drikkevand nok i 

undergrunden omkring Københavnsområdet. Hvordan skaffer vi rent drikkevand til Københavns 

borgere?  

I skal samlet som klasse kunne svare på: 

1.Hvordan kan man sikre rent drikkevand?  

2. Hvordan kan man minimere vandforbruget i København (vandbesparende)?  

3 + 4.Hvor kan man skaffe vand fra? (oversigt over danske klima forhold, nedbørstal 

m.m. + en oversigt over en gennemsnitlige danskers vandforbrug pr. dag) 

3 + 4.Hvordan kan vi få transporteret vandet ud til borgerne, så alle har nok døgnet 

rundet? 

Jeres gruppe skal have fokus på: 

Hvad gør man, hvis man ikke kan få rent drikkevand fra undergrunden i nærområdet? Kan 

man nøjes med regnvand, skal man anvende overflade vand (søer/åer)? Kan man 

genbruge vandet? 

I skal kigge på hvor store mængder nedbør der falder over København. Hvor stor en del af 

brugsvandet kan evt. stamme fra regnvand? 

Hvad gør man i de perioder af året, hvor det ikke regner særlig meget? 

Hvordan kan man opsamle og gemme regnvand? 

 

Link: 

http://www.geus.dk/viden_om/gv05-dk.html#vg51 

http://net.grundfos.com/doc/webnet/skoletjenesten/materialekasser/materialekasser.html 

http://www.vandetsvej.dk/Grundvandsressourcer-261.aspx 

http://vandhelt.dk/ 

 

 

http://www.geus.dk/viden_om/gv05-dk.html#vg51
http://net.grundfos.com/doc/webnet/skoletjenesten/materialekasser/materialekasser.html
http://www.vandetsvej.dk/Grundvandsressourcer-261.aspx
http://vandhelt.dk/

