
Forløbet 
inkluderer det 
timeløse fag
”Uddannelse  
og job“

Introduktion
pumpefabrikken
 en lokal virksomhed  
løser globale udfordringer

Forfatter:
Kamilla Holse PalbjørnPedersen

Tidsforbrug:
En til to lektioner . 

Materialer
http://drømstørre .dk/lessons/vandetsbetydningforjorden/

drømstørre.dk

Tema

Mål

Fortællingen om pumpen 
som epokegørende opfindel
se – betydningen for vores 
lokalsamfund . 
Leverandører, underleveran
dører, arbejdspladser m .v .

Introducerende til ”Uddan
nelse og job” med udgangs
punkt i kendskab til en 
lo kal virksomhed i et globalt 
perspektiv .

Undersøg
 

Hele klassen skal sammen se filmen om Grundfos – herefter 
skal I gå sammen i par og se videoen igen . Denne gang skal I 
have fokus på at finde svarene på disse arbejdsspørgsmål:

•□ Hvilke fire problematikker mener Grundfos, at de kan  
afhjælpe?

•□ Fremstår Grundfos som en virksomhed med nationalt eller 
internationalt perspektiv?

•□ Hvad fortæller videoen at Grundfos indeholder? 
 (sæt flere krydser)
□  Produktion
□  Udvikling
□  Handel
□  Kontor
□  Distribution
□  Transport

Når I har svaret på spørgsmålene, skal I på opdagelse i uni
ver set omkring pumpefabrikken .
Hvilke jobs er der, og hvad kan personerne fortælle om deres 
liv?



Forløbet 
inkluderer det 
timeløse fag
”Uddannelse  
og job“

Walk/read/talk
 en walk/read/talk i  
2030 min .

Forfatter:
Kamilla Holse PalbjørnPedersen

Tidsforbrug:
En lektion .

Materialer
http://drømstørre .dk/lessons/vandetsbetydningforjorden/

drømstørre.dk

Tema

Mål

Opsamling

Fortællingen om pumpen 
som epokegørende opfindel
se – betydningen for vores 
lokalsamfund . 
Leverandører, underleveran
dører, arbejdspladser m .v .

Introducerende til ”Uddan
nelse og job” med fokus 
på at udvide kendskabet til 
virksomheders kædereaktion 
i lokalsamfundet .

Når I kommer tilbage fra 
jeres gåtur, skal I finde en ny 
makker . I skal nu dele jeres 
idéer og svar med hinanden 
og argumentere for jeres 
forskellige løsninger .

Undersøg
 

Gå ud et sted hvor der er roligt, læs teksten op for hinanden, 
gå videre imens I løser opgaven .

I læser på skift:

En stor virksomhed som Grundfos står ikke alene, og derfor 
skaber vækst hos Grundfos også vækst andre steder i lokal
samfundet . Der er brug for underleverandører til at lave nogle 
af de enkeltdele, som Grundfos skal bruge for at lave deres 
endelige produkt: Pumpen .
Ti nye arbejdspladser på Grundfos kan altså betyde ti nye ar
bejdspladser på andre virksomheder i lokalområdet . Ligesom 
en meget stor ordre til Grundfos kan betyde, at helt nye typer 
virksomheder skyder op, fordi der er brug for nogen til at lave 
en bestemt del til fx en nyudviklet pumpe .
Ud over det direkte led er der også de indirekte; det kan 
være at der skal bygges nye huse til de nye medarbejdere, 
det skaber arbejdsplader for murere, tømrere osv . Men det 
kan også være at den lokale bager øger sin omsætning, fordi 
der er flere medarbejdere, der skal have rundstykker med på 
arbejde på deres fødselsdag eller supermarkedet der sælger 
flere råvarer til kantinen på virksomhederne, der skal bespise 
flere nye ansatte .
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Forløbet 
inkluderer det 
timeløse fag
”Uddannelse  
og job“

Walk/read/talk

Forfatter:
Kamilla Holse PalbjørnPedersen

Tidsforbrug:
En lektion .

Materialer
http://drømstørre .dk/lessons/vandetsbetydningforjorden/

drømstørre.dk

Tema

Mål

Fortællingen om pumpen 
som epokegørende opfindel
se – betydningen for vores 
lokalsamfund . 
Leverandører, underleveran
dører, arbejdspladser m .v .

Introducerende til ”Uddan
nelse og job” med fokus 
på industri, produktion og 
innovation .

Undersøg
 

Vælg et produkt I har et rimeligt kendskab til .

Det kan være alt fra iPhones til brætspil .

• Snak om hvilke dele (komponenter) produktet laves af

• Hvis hovedvirksomheden samler produktet, hvilke virk
somheder er der så brug for, til at lave delene?  
(underleverandører) 

• Hvilken geometrisk form kan man bruge til at beskrive 
denne sammenhæng mellem virksomheder?

• Kom med idéer til en opfindelse, der kunne gøre jeres 
hverdag lettere .

• Tror I det er en fordel at have en håndværksmæssig ud
dannelse, hvis man skal opfinde noget?

Opsamling

Når I kommer tilbage fra 
jeres gåtur, skal I finde en ny 
makker . I skal nu dele jeres 
idéer og svar med hinanden 
og argumentere for jeres 
forskellige løsninger .
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