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KONCEPT: Gråvand recycling 
 

1- BRIEF DESCRIPTION OF THE CONCEPT 

FN, mange økologer og stater laver kampagner for bæredygtig langsigtet 
management af vandressourcer fordi vand er vital for menneskets overlevelse. 
Vand management er et afgørende aspekt af permakultur, for der kan ikke 
være noget liv uden vand. Permakultur design processen sætter en pris på 
at beskytte og passe på vand og understreger ansvar af hver 
enkelte og lokalsamfunddet for vandet. Gråvand recycling er en måde til at 
genanvende  vand, der bruges i håndvask, opvaskemaskiner, brusere og 
badekar. Det kan samles, renses hvis det er nødvendigt, og bruges igen 
skylletoiletter eller til vanding af haven. Genbrug af grå vand kombineret med 
vandhøst kan være livreddere for vores fremtid truet af vandmangel. 
 

 
    Kilde: Gråvand Recycling af Edgar peteros, 

        https://www.pinterest.com/oregonpinner/grey-water-recycling/ 
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2  - Aktiviteter i LivingStem- projektet, der kan 
være relateret til dette koncept 
 
1. I LivingSTEM Udfordringer/Spil findees dette koncept hovedsageligt i 

aktiviteter, der involverer besøg på permakulturbedrifter, f.eks. 
" Permakultur og bæredygtig Energi ", " Dyr i naturepleje: Hønse 
og får". Genbrug af grå vand kan også være nyttigt i designet af 
" Lodret have ". Eleverne kan udvikle deres video historier i  disse spil. 
 

2. Der findes også aktiviteter i spillet 'Den ideale køkkenhave', hvor 
eleverne opretter deres have-/plantekasse eller en ægte have, plejer 
deres have og, hvor de kanm bruge genanvendt eller høstet vand til 
deres vanding. De lærer i dette forløb betydning af mulching og vand 
grøfter for vand management, og  kan relatere det til opsamling og 
genbrug af gråvand. 
 

3. Elever, der har flair for unikke videofortællinger, kan filme de forskellige 
kreative metoder til genbrug af gråvand, og deres video kan bruges 
som reference for hele klassen, når de tackler det ideale køkkenhave-
spil. 
 

4. I madlavningsaktiviteter i det ideale menuspil kan det grå 
vandgenvindingssystem dokumenteres i videos ved at spore vandets 
rejse fra deres kantine eller skolekøkken. Dette vil give dem en god 
billede af vandgenbrug i deres lokalsamfund. 

 
 

 3 - Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 
beskrevne aktivitet  
Instruktioner til eleverne: 
 

1. Ved at forstå dette koncept vil du være i stand til at observere og samle 
direkte fra kilder information om det gennem de aktiviteter, der er nævnt 
i punkt 3. 
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2. Suppler, hvis det er nødvendigt, de oplysninger, du har indsamlet, med 

forskning og interviews fra pålidelige ressourcer. Du kan også sende 
spørgsmål til LivingSTEM partnere, livingstem.eu, så hjælper vi gerne. 

  
3. Nøglen til opbygning af dit videoindhold er at have en dyb forståelse af 

vandets betydning for livet på jorden for dit liv og din fremtid. Med dette 
som baggrund kan du nå langt med din historiefortælling og opnå en 
stor effekt. 

  
4. Husk at bestemme relevansen af, hvad du opnå med din læring i 

permakultur, så det vil være nyttigt for dine andre projekter.    
  

5. Gør din film relevant, ikke kun for dig, men for mennesker omkring dig 
og for alle, som har adgang til din film. 

  
6. Følg de generelle retningslinjer for at lave en video, her finder du 

masser af tips. 

 

4 - Børn involveret i aktiviteten  

Dette projekt kan være et individuelt projekt, hvor eleven kan inddrage hans 
eller hendes familie, eller kan være en gruppe aktivitet, sammen med 
klassekammerater. Emnet er meget spændende for eleverne, fordi de kommer 
i kontakt med et vigtig emnet, vandkrisen med problemer, som virker 
uoverskuelige, og realiserer, at der findes faktiskt simple løsninger. Eleverne 
vil forstå essensen af Bill Mollisons citat: "Selvom verdens problemer bliver 
stadig mere komplekse , forbliver løsningerne pinligt enkle ." Derfor vil dette 
bringe dem til bevidstheden om deres magt til at være medskabere af 
løsninger.       
  
Videoproduktionen, der involverer udendørs eventyr og spil, vil have varig 
indflydelse på deres læring, ikke kun på grund af de positive følelsesmæssige 
oplevelser, der fungerer på begge sider af deres hjerner, men også viden, at 
være i stand til at komme med en film eller video af sådan betydning. 
  
Side bemærkning: Ved at have et overblik over de 
forskellige LivingSTEM aktiviteter, kan læreren lave en plan over de forskellige  
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pædagogiske materialer, der tilbydes. Dette vil hjælpe at bestemme, hvordan 
materiale kan bedst integreres i skoleårsprogrammet. Når det er tilfældet, skal 
klassen informeres om videoprojektet fra starten, således at planlægningen og 
konceptualiseringen af deres videoer bliver tilpasset deres læseplan. Dette vil 
gøre det let for eleverne, at integrere begrebet gråvand genbrug samt andre 
koncepter i løbet af deres skoleår.  
 

5 - Forbindelser mellem dette koncept, videnskab 
(STEAM) og permakultur 
 
Relaterede STEAM-emner:  
  
Videnskab-geologi, biologi, økologi - vand som et grundlæggende element  
  
Teknologi - eksponering for udvikling af gråvand genbrugsteknologi 
  
Teknik og ingeniørkunst - som de lærer, den grove og sofistikerede teknik af 
ingeniørfag 
  
Kunst - kreative enkle metoder;  skrivefærdigheder . 
  
Matematik - hvis eller når deres film går dybere ned i at måle effekten af 
genbrug af gråvand i deres lille ideal køkkenhave-projekt eller i skolen og 
lokalsamfundet. 
  
Udviklede færdigheder:  
  
Videnskabelige færdigheder gennem observation og forskning    
  
Færdigheder i planlægning, organisering, manuskripter, interpersonel 
kommunikation, teambuilding   
  
Teknologiske færdigheder i at forstå de eksisterende systemer til genbrug af 
gråvand  
 



                   

2019-1-BE01-KA201-050529                                       https://www.livingstem.eu 
 

 

6	

   
Personlig empowerment, når eleverne forstår, at tilgængelige løsninger 
gennem permakultur eksisterer og muligheden for at skabe deres egne 
  
Sociale og etiske færdigheder ved at hjælpe dem med at opstille meningsfulde 
mål for at identificere, hvad de vil have fra livet og for deres fremtid og at se 
mulighed for at handle aktivt 
 
 
 
 


