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LivingSTEM er et Erasmus+ projekt med ambitionen om at hjælpe elever med at få 
en meningsfuld forståelse af de faktuelle miljøudfordringer og samtidig med at 
fremme deres interesse og vække deres nysgerrighed for STEM-discipliner. 
Projektet er designet til at løse to presserende problemer: 
 
1) de voksende økologiske bekymringer, der skaber angst blandt de unge og              
2) den fortsatte mangel på STEM-programmer, som motiverer de unge for  
    naturvidenskabelige og tekniske uddannelser, der er afgørende for dansk  
    konkurrenceevne nu og i fremtiden. 
 
Som svar på disse to udfordringer bringer LivingSTEM projektet permakultur ind i det 
formelle uddannelsessystem og i processen integreres ikke-formelle og uformelle 
læringsmetoder. 
 
I næsten fem årtier er permakultur blevet brugt til at designe bæredygtige og 
modstandsdygtige systemer, ikke kun inden for agroøkologi, men også i pædagogik. 
Dette er dog det første forsøg på at integrere permakultur i undervisning af STEAM 
færdigheder inden for formel uddannelse. Gennem sit sæt af principper, der henter 
inspiration fra naturen, er permakulturdesign iboende rettet mod at begejstre 
studerende for STEM-emner og samtidig at pleje deres mindset imod en 
løsningsorienteret holdning til klimaforandring. 
 
Da LivingSTEM henvender sig til studerende på ti til fjorten år, tilbyder projektet flere 
værktøjer, der forbinder spil og leg, ikke-formel, uformel, peer læring og praktiske 
læringsmetoder. Formålet er at fange de studerendes interesser, øge deres 
engagement og fastholdelse på en sjov måde, samtidig med at man tilegner sig ny 
viden og information. Følgende læringsmateriale er designet til at inspirere 
undervisere og lave det let til at sætte gang i eleverners læringsoplevelser: 
 
Manualen (Koordinator: Générations.Bio, Belgien) giver et overblik over 
permakultur, baggrundsinformation om STEAM, ikke-formel og uformel uddannelse 
og gamification. Et kapitel om inklusion giver indsigt i at forstå behovet for elever 
med indlæringsvanskeligheder (f.eks. ordblindhed) og giver praktiske løsninger til 
undervisere. Manualen præsenterer også praktiske pædagogiske vejledninger til 
lærere samt værdifulde retningslinjer for implementering af permakultur 
skoleprojekter. 
 
Gamification: Spil, leg og udfordringer (Koordinator: Citizens In Power, Cypern) 
indeholder tyve udendørs og indendørs læringsspil koncepter,  som  forbinder 
STEAM fag med permakultur. Hver aktivitet kan fordeles over skoleåret og 
kombineres bedst med teoretiske såvel som praktiske projekter. Spillene er 
omhyggeligt lagt ud for at udvikle en følelse af spænding og udfordring, hvilket gør 
læringsoplevelsen behagelig og implementeringen problemfri. 
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Et Spil Kort (Koordinator: Logopsycom, Belgien) er børnevenlige og brugervenlige 
videnskabelige spillekort, der indeholder relevant information om planter, dyr og 
forarbejdede produkter. Selvom de er designet til at blive brugt som supplerende 
værktøjer til de andre aktiviteter i LivingSTEM-værktøjssættet, kan de også fungere 
som enkeltstående kortspil for at styrke STEAM læring. 
 
Det Ideelle Køkkenhavespil (Koordinator: Edu Lab, Italien) er en anden STEAM-
intensiv, men alligevel sjov, læringsoplevelse, der introducerer et brætspil som 
forklarer permakultur designprocessen. Den bygger op fra manualen og de 
foregående læringsmaterialer og anvender kort til tværfaglig formidling af STEAM 
færdigheder. Spillet understreger permakulturens design, der påvirker børnenes 
naturlige læringsrytme. 
 
Det Ideelle Menuspil (Koordinator: ed-consult, Danmark) formidler gennem spil og 
leg bevidsthed omkring sund og bæredygtig mad. Eleverne opdager samtidig, 
hvordan deres mad og spisevaner er forbundet til videnskab, matematik og kultur. 
På baggrunden af permakultur vil de opnå en dybere forståelse af, hvad FNs 
bæredygtige fødevaresystemstrategi handler om, og hvordan deres bidrag er 
afgørende for dets succes. 
 
Praktiske STEM Videos (Koordinator: Transit Projectes, Spanien) fremhæver 
relevansen af teknologi i LivingSTEM-projektet. Børn og unge, der i dag er tilbøjelige 
til at indfange ny information hurtigere gennem videoer, vil selv lære at lave deres 
egne videoer gennem denne aktivitet. 30 forskellige koncepteridéer, som forbinder 
permakultur med STEAM er udarbejde til at facilitere historiefortælling gennem film. 
Denne innovative metode motiverer fremmer teknologisk læring, peer læring og 
samarbejde. 
 
En anden vigtig del af LivingSTEM er inddragelse af elever med 
indlæringsvanskeligheder. Inklusionsmetoder generelt og inklusion i forbindelse med 
permakultur er præsenteret i manualen til at få en forståelse for de specielle behov 
af elever med "dys"-funktioner og give redskaber til at integrere disse elever. De 
"ikke-dys" elever, lærerne og samfundet som helhed drage fordel ved at arbejde 
sammen med de ofte "skjulte genier" blandt dem. 
 
Endelig, som en konsekvens af COVID-19-pandemien, er en af de muligheder, som 
UNICEF foreslår for at tilpasse sig virkningen af pandemien, at flytte klasser til 
alternative rum eller udendørs. Da permakultur opmuntrer til en sund oplevelse af  
naturen, er LivingSTEM materialer og udfordringer ideal  til at fremme udendørs 
læring.  
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Introduktion 
 
Hvad er Permakultur? 
 
Permakultur er en holistisk designtilgang, der vælger og forbinder forskellige 
teknikker og strategier fra en bred vifte af discipliner og anvender dem i henhold til 
dens sæt af etik og principper. Det bruger disse principper ikke kun til regenerativt 
landbrug, men også "til at designe bygninger, energi og spildevandssystemer, 
landsbyer og endnu mindre håndgribelige strukturer såsom skole læseplaner, 
virksomheder, samfundsgrupper og beslutningsprocesser.”1  
 
Permakultur betragtes som en anvendt videnskab, der henter inspiration og viden fra 
naturen, simulerer eller tilpasser naturlige mønstre til at udvikle design, der er 
modstandsdygtige, selvregulerende og bæredygtige. "Ved at tage en helheds 
systemtilgang til design ser permakultur roden til verdens problemer og søger svar, 
der er tankevækkende, inkluderende og langsigtet med det formål at opbygge 
regenerativ, sund og blomstrende naturlig og social økologi”.2 Som sådan muliggør 
permakultur oprettelse af effektive og bæredygtige samfund forberedt på en 
overgang efter olie. Det fremmer en global måde at tænke på, mens man anvender 
lokale løsninger til konfiguration af landskaber, der er modelleret efter naturen, 
hvilket understreger menneskets roller og ansvar inden for disse landskaber. 
 

 
 
 

																																																								
1 Hemenway T, Gaia’s Garden: A Guide to Home-Scale Permaculture  
 
2 Chi K., Permaculture Design Teacher’s Notes 
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Da dens principper er forankret i naturens visdom, fokuserer permakulturpraksis på 
at optimere og forbedre forholdet mellem elementerne eller delene i et system mere 
end elementerne eller delene selv. Som sådan fremmer designprocessen derefter 
sammenkoblinger, der bygger en helhed, der er stærkere end dens dele. Det er 
fokus på de forhold, der skaber et fungerende system, der gør permakultur som en 
ligetil designproces, der kan tackle udfordringer fra enkel til indviklet, hvad enten det 
er designet til en lille have eller omfanget af en gård, en by eller et samfund. Dens 
hel-system-tænkningstilgang tilbyder løsninger på universelle problemer inden for 
forskellige områder såsom fødevaresikkerhed, klimaændringer, vedvarende energi, 
samfundsregenerering, uddannelse og andre samfundsmæssige problemer, der 
rammer vores globale samfund. 
  
 
Oprindelse og filosofi 
 
Permakultur fandt sine rødder i 1970'erne, da to australiere - økolog, Bill Mollison og 
hans studerende, David Holmgren, medforfattere af disciplinen, udgav deres første 
bog om emnet. Ved at identificere de principper, der gjorde naturen og oprindelige 
kulturer rige og bæredygtige i tusinder af år, begrundede Mollison og Holmgren, at 
sådanne systemer skal baseres på bæredygtighedsprincipper.3  
 
Deres bog, Permaculture One, er centreret om det omhyggeligt planlagt design, der 
søger at producere mere end hvad der bruges, gennem den rette integration af 
plante- og dyrearterne, baseret på deres funktionelle forhold. Permakultur One 
introducerer levedygtigheden ved at skabe et dyrket stabilt fødevareproducerende 
netværk, der kan tilpasses lokale forhold og forskellige skalaer. Selve formålet med 
permakultur er, at designe og opbygge økologisk sunde levende miljøer, der er 
harmoniske, bæredygtige og økonomisk velstående. Udøvelsen af permakultur 
hævder individuelt ansvar ved at være opmærksom på konsekvenserne af vores 
egne handlinger og acceptere vores roller i, hvordan vi imødekommer vores behov.4  
 
Det er vigtigt at nævne, at begrebet permakultur længe før udtrykket i sig selv blev 
populært, allerede eksisterede i Europa. Sepp Holzer, en anden kendt person 
forbundet med permakultur, praktiserede alternative, miljømæssigt respektfulde 
landbrugsmetoder allerede i 1960'erne. Han var en anerkendt fortaler for 
bæredygtigt landbrug i Østrig for sine teknikker og rammer, som han senere 
opdagede at blive omtalt andetsteds som permakultur.5 
 
 
Permakultur: En samling teknikker og discipliner 
 
Permakultur kan betragtes som en mini-Wikipedia af ideer, værktøjer, teknikker, 
perspektiver, metoder, discipliner og videnskaber, valgt og tilpasset af 
permakultureksperter til deres resonans i den holistiske model af permakultur og for 
deres anvendelighed til permakulturdesign. Det er af denne grund, at permakultur 
også betragtes som en sammenkædende videnskab. Ligesom den visdom, som 
permakultur stammer fra de sammenkoblede, naturligt selvbalancerende og 

																																																								
3 Hemenway T, Gaia’s Garden: A Guide to Home-Scale Permaculture 
4 Solkinson, D. & Chi K., Permaculture Design Notes) 
5 Holzer S., Sepp Holzer’s Permaculture, 2010 
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selvregulerende træk ved naturlige økosystemer, anvendes disse lånte, stablede og 
kombinerede værktøjer, eksperimenteres, tilpasses og understøttes til, 
permakulturdesignet. Udviklingen af permakulturdesign er også blevet enormt 
påvirket af indsigterne fra både Masanobu Fukuoka, den berømte japanske 
landmand og filosof og Howard T. Odum, far til økologisk ingeniørkunst.6 
 
Permakulturprincipperne, etableret af australiere Mollison og Holmgren, har også 
omfavnet og tilpasset opfindsomheden og omfattende testede teknikker fra den 
østrigske Sepp Holzer. Deres permakulturtilgange, skønt de var adskilt geografisk, 
var bundet igennem deres fælles principper og udgjorde permakultur, som vi kender 
det nu. 
 

 
  
Permakultur bygger bro over traditionelle kulturer og nye miljøbevidste teknologier 
uden at fortrænge videnskaben i disciplinen. I kernen er permakultur inspireret af 
hele systemets tænkning af østlig filosofi, og den værdsætter den tusind år gamle 
viden om oprindelig videnskab, der gjorde det muligt for oprindelige mennesker at 
trives i harmoni med naturen i årtusinder. I Bill Mollisons bog, Permaculture, A 
Designer's Manual, belyste han, hvordan man kan finde dyb læring fra filosofien og 
visdommen hos det amerikanske og australske indfødte folk.7  
 
 
Med henblik på eksempler inkluderer nogle af de discipliner eller begreber, som 
																																																								
6 Mollison B, Permaculture One and https://integralpermaculture.wordpress.com/tag/howard-t-odum/ 
 
7 Mollison B, Permaculture One- cover story 
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permakultur er omfattet af, dens praksis eller er naturlige egnede til dets felt, men 
ikke begrænset til følgende: 
  

 Sociokrati, defineret som "et styringssystem, der søger at skabe harmoniske 
sociale miljøer og produktive organisationer”8 er omfavnet i permakultur 
simpelthen fordi den syntetiserer med og overholder permakulturholdninger. 

 
 Inden for uddannelse støtter mange permakultur tilhængere Montessori- og 

Waldorf-pædagogik, idet de anerkender deres mere holistiske læringsmetode. 
Andre permakulturudøvere tager holistisk læring, som forudsat af John 
Deweys vision, mens andre bifalder konstruktivistenes uddannelsesfilosofi. 

 
 Biomimicry, der også tager ideen om at lære af naturen, deler den samme 

tænkning som permakultur. Dens berømte talsmand, ”Janine Benysus, i sin 
banebrydende bog Biomimicry, anerkendte permakultur som en måde at 
skabe madskove ved at efterligne den naturlige skovs funktion ... Hun havde 
forudsagt, at naturen ville være en stærk pædagogisk model.”9 

 
 Uden tvivl ville det opstående koncept med føderal jobgaranti, der blev 

fremskrevet af Pavlina Tcherneva, en tilhænger af den moderne monetær 
teori, også finde støtte fra nogle fortalere for permakultur. Denne foreslåede 
økonomiske politik kunne meget vel opfattes som det nødvendige 
revolutionære svar på de alvorlige og svimlende socioøkonomiske problemer i 
post-Covid 19-æraen.  

   
        
Der er mange flere begreber, der ikke er originale eller eksklusive for permakultur, 
som kan genkendes, da man ophæver permakulturens dybde som en 
sammenkædende videnskab. Og det er denne ikke-stive evolutionære kvalitet af 
permakultur, der gør sig fleksibel og omfattende i brug og anvendelse. Et forsøg på 
at definere permakultur begrænser kun dens essens. Afhængigt af hvilket synspunkt 
det betragtes eller formålet med det, oversætter permakulturens mangesidede natur 
sig som en videnskab, filosofi, kunst, bevægelse eller en livsstil.  
 
 
Videnskaben om permakultur 
 
I over tre årtier som anvendt videnskab har permakultur strengt anvendt en 
systematisk tilgang i sin søgen efter at forstå den naturlige verden gennem 
tankevækkende observationer og udvikling af ekspertise gennem praktiske 
eksperimenter i design af tusindvis af anvendte anvendelser og praksis fra 
permakulturudøvere fra hele verden. En evaluering fra 2018 af permakulturens rolle i 
agroøkologi gennemgik permakulturens tolv principper som en agroøkologisk 
videnskab og anerkendte, at deres forskning "har vist, at der er videnskabelig 
dokumentation for alle tolv principper introduceret af David Holmgren.”10  
 
																																																								
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Sociocracy 
9 https://permaculturevisions.com/biomimicry-permaculture-today/ 
10 Krebs J and Bach S., Permaculture—Scientific Evidence of Principles for the Agroecological Design 
of Farming Systems, https://www.mdpi.com/2071-1050/10/9/3218) 
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Den globale diskussion om klimaforandringer anerkendte den uundgåelige dialog 
mellem øst-vest videnskab for at nå et bredere perspektiv for at afbøde 
klimaforandringer. I FNs COP22 2016 åbnede en række diskussioner op for 
løsninger, som indfødt viden kan tilbyde for at tackle klimaændringer.11  Da 
permakultur har været i spidsen for at værdsætte oprindelig videnskab, placerer 
denne anerkendelse af østlig videnskab i FN permakultur som et drivkraft for ægte 
transformation mod en mere holistisk tilgang til at tackle klimaændringer. 
 

 
 
 
Permakulturdesign 
 
Permakulturdesign er kernerammen for permakultur og er baseret på en holistisk 
systemisk tilgang, der sigter mod den mest optimale relative placering af hvert 
element, hvor de grundlæggende behov for alle dets komponenter skulle tages med i 
betragtning. Zoner er konfigureret i designet ved hjælp af rumlige 
ræsonnementsstrategier til at analysere miljøet, der kortlægges, såvel som alle dets 
dele. De besluttes ud fra formålet med designet og de naturlige komponenter, der 
påvirker området (klima, placering, lokalt tilgængelige ressourcer, blandt andre), der 
sikrer den mest funktionelle brug af rummet. Et praktisk og selvregulerende design 
placerer delene på en sådan måde, at hver tjener behovene og accepterer andres 
produkter.12 
 
Et yndlingseksempel i permakultur design kurser er "kyllingeforbindelsen". 
 
Det selvforklarende diagram viser, hvordan elementerne omdannes til produktiv 
brug, hvad der ellers ville have været betragtet som affald. Kun korrekt identifikation 
og placering i designet tillader, at forbindelsen giver det optimale resultat. 
																																																								
11 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/links/single-view-indigenous-
peoples/news/indigenous_peoples_we_must_work_together_to_address_climate/ 
12 Mollison, B., Permaculture Design Two 
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                                      Figur 4. abundantpermaculture.com 
 
 
 
Som man kan lære i et permakultur design kursus (PDC), bør den forenklede kæde 
af godt design i et sofistikeret levende miljø give disse resultater: 
 
Interaktiv mangfoldighed fører til stabilitet -> Stabilitet resulterer i fertilitet. -> Fertilitet 
giver produktivitet. -> Produktivitet skaber en bæredygtig økonomi. -> Bæredygtig 
økonomi bygger et bæredygtigt, interaktivt samfund <=> Modstandsdygtighed eller 
varighed i kultur skyldes interaktivitet. 
 
Godt permakulturdesign er når man opnår balance og komplementaritet mellem 
behovene i alle dets dele for at tilbyde kontinuitet, selvforevisning og større 
modstandsdygtighed. Modstandsdygtighed tages i sammenhæng med økosystemets 
evne til at modstå og komme sig efter et chok. 
 
 



                   
 
 

 
#LivingSTEM Manualen              https://www.livingstem.eu/ 
 

15 

Bæredygtig funktionelle design er defineret som: 
 

 
 
 
 

 
 
I. De tre etik 
 
A. Permakulturens etik og principper 
 
Kilde: Permakultur PDC kursus og David Holmgrens "Essence of Permaculture" 
pjece. 
 
Kernen i permakulturdesign er dens tre universelle etik og tolv principper, der alle 
arbejder sammen for en harmonisk integration af menneskelige samfund mellem 
dem og i deres miljø. 
     
  

EETT  DDEESSIIGGNN  EERR  BBÆÆRREEDDYYGGTTIIGGTT,,  HHVVIISS  
Det sørger for sine egne behov 

           det producerer mere energi, end 
           det bruger. 

Det giver tilstrækkeligt 
produktudbytte til at 
vedligeholde og udskifte 
systemet i løbet af dets levetid. 
Det kræver mindst mulig 
indgriben: Arbejdsresultater, når 
der er mangel på ressourcer og 
når et element i systemet ikke 
hjælper andre. 

EETT  DDEESSIIGGNN  EERR  BBÆÆRREEDDYYGGTTIIGG  
NNÅÅRR  

Hvert element udfører mere 
end en funktion 
Hver funktion understøttes af 
mange elementer 
Relativ placering resulterer i 
korrekt placering af elementer 
for at spare energi og 
ressourcer 
Behovene for en komponent i 
systemet imødekommes ved 
udbytter eller produkter fra en 
anden komponent (som i 
kyllingeksemplet). 

• Kaos og uorden opstår, når ressourcer tilføjes ud over systemets kapacitet til 
produktivt at bruge dem. 

• Forurening er en overdreven overflod af en ressource: Forurening er produkter, der ikke 
bruges af noget element i systemet. 

• En ressource er en energilagring, der hjælper udbyttet. Udbytte er antallet af brugbar 
energi, der er konserveret, lagret eller genereret i systemet 

• Mangfoldighed handler ikke om at stable forskellige elementer i et system, men snarere 
antallet af nyttige forbindelser mellem disse elementer 



                   
 
 

 
#LivingSTEM Manualen              https://www.livingstem.eu/ 
 

16 

 
 
 
II. De tolv principper for design 
 
1. Observer og interager 

2. Fang og opbevar energi 

3. Få et udbytte 

4. Anvend selvregulering og accepter feedback 

5. Brug og værdsæt vedvarende ressourcer og tjenester 

6. Producer intet affald 

7. Design fra mønster til detaljer 

8. Integrer snarere end adskille 

9. Brug små og langsomme løsninger 

10. Brug og værdsæt mangfoldighed 

11. Brug kanter og værdsæt marginalen 

12. Brug kreativitet til at reagere på ændringer 
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Disse principper for permakulturdesign er stadig ofte forbundet som 
designprotokoller for landbaserede modeller. Dette er dog et begrænsende 
perspektiv, da de er relevante for mange andre områder og nu anvendes i et 
voksende antal naturlige og sociale strukturer - forretning, uddannelse, regenerativ 
bydesign, byggeri, humn økologi osv. 
  
III. Permakulturblomsten 
 
David Holmgren forklarer, at "... permakultur udvikler sig ved progressiv anvendelse 
af principper til integration af (de) syv domæner, der er nødvendige for at opretholde 
menneskeheden gennem en anstændig energi".13 
 
Land- og naturforvaltning, bygning og redskaber og teknologi var det, der udgjorde 
fokus for permakultur i starten. Det er imidlertid blevet tydeligt, at de fire andre 
sfærer er i sagens natur vævet sammen med de første tre. Dysfunktion hos en fører 
til helhedens fiasko, og den helhed er vores kollektive menneskelige kultur. 
Holmgren understreger behovet for en radikal transformation af disse syv domæner 
for at opnå et bæredygtigt og socialt retfærdigt samfund.14 
 
 

																																																								
13 Holmgren D., Essence of Permaculture, p.2 
14 Holmgren- audio-format interview shared @ permacultureprinciples.com 

Figur 6-Permakultur etiks (centre) og de 12 design principper - 
Kilde: sites.google.com/site/permaculturelearningcentre 
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IV. Permakultur og de økologiske bekymringer 
 
Hvad der udløste miljøbevægelser i 60'erne og 70'erne kan ikke peges på en enkelt 
kilde, men hvad der er sikkert er, at miljøhensyn ikke begyndte i disse årtier. Mens 
forskere stadig diskuterer på hvilket tidspunkt menneskeskabte miljøændringer 
påvirkede klimaet, er skalaen, som klimaforandring finder sted på dette tidspunkt, 
utvivlsomt meget mere signifikant end før. De løsninger, som permakultur tilbyder, 
har eksisteret i årtier. Da permakultur opstod i 70'erne, tilbød den klare løsninger til 
at reagere ansvarligt på den økologiske katastrofe, der sandsynligvis ville true 
menneskeliv. Forsoning med naturen ved bevidst brug af naturressourcerne har altid 
været i permakulturpraksis, idet det understreges, at forandring ikke kan ske ved 
fingerpegning, men i stedet for at genvinde vores rolle som jordens forvaltere. 
 
Udbruddet af miljøbevægelserne i 60'erne og 70'erne, omend mødt af politikere 
verden over med en vis økologisk lovgivning, har ikke afskaffet det alarmerende 
problem med klimaforandringer. Tværtimod mærkes forværringen af virkningen af 
menneskelige aktiviteter på planeten mere hver dag. Skovrydning, jorderosioner, 
massive ændringer i arealanvendelsen, ændringer i landskaber, slutningen af fossilt 
brændstof, virkningen af minedrift, skiftende befolkningstæthed, skiftende 
sygdomsmønstre, udryddelse af arter, husdyrsygdomme, drastiske flora- og 
faunaændringer på verdensplan, forurening citeres her for at understrege, at denne 
liste er lang, men ikke udtømmende. Overvældet over for at møde disse stigende 
bekymringer oplever mange dem med en utilpashed, der fører til en deprimerende 

Figur	7,	Permakultur	blomst,	permacultureproductions.com	
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følelse af resignation og opgivelse. Men dette bør ikke være tilfældet, fordi 
menneskelig opfindsomhed aldrig mangler løsninger. De tilgængelige løsninger er 
ikke eksklusive for permakultur, hundreder foreslås og testes på små skalaer globalt. 
Hvad der gør permakultur omfattende i den løsning, den tilbyder, er i dens holistiske 
metode, hvor mennesker er den eneste kritiske ressource, som mennesker har brug 
for. Når vores ungdom marcherer på gaden for at klamre efter forandring, skal de 
lære at leve med det faktum, at forandring skal starte fra hver enkelt af os, inklusive 
dem selv. 
 
V. Permakultur inden for uddannelse 
 
Permakultur anerkender, at uddannelse er en integreret del af den menneskelige 
kultur, der skal ses fra linsen af dens tre etiske fundamenter - mennesker bekymrer 
sig, jordpleje og rimelig andel. Denne etik udvikler alvorlige og etiske livslange 
elever, når de anvendes til uddannelse, som vil være selvhjulpne og ikke 
fremmedgjorte fra deres naturlige miljø. De er i stand til at opbygge et samfund med 
fælles værdier og arbejde sammen for deres eksistens for bæredygtighed. I dag 
undervises permakultur enten som permakulturkursus uden for almindelig 
uddannelser eller som en valgfri sommeraktivitet. Når det bringes ind i almindelige 
skoler, er det begrænset til designet af en skolegård og med sit brede koncept kun 
introduceret i små stykker. I mere økologisk avancerede skoler er permakultur blevet 
brugt i naturfagskurser for at uddybe elevernes miljøforståelse og engagement. 
 
Permakultur i forgrunden er et tænkningsredskab. Dens designprincipper fungerer 
som værktøjssæt til strategier og teknikker, der kan være meget nyttige for 
undervisere i at skabe en ny pædagogik, der er regenerativ, produktiv og kan 
tilpasses hver elevs behov. Det kunne fremme en pædagogik, der har potentiale til at 
bringe det mest i hver elev, derved danne 21 st århundrede borgere, der ville være 
holistiske tænkere, med kreativ DNA, løsningsorienterede, kritiske-tænkere. 
 
Det standardiserede uddannelsessystem, der er fremherskende i skoler rundt om i 
verden, inklusive dem i Europa, har været udsat for konstant kritik i årevis nu, og stor 
efterspørgsel efter radikale ændringer kommer fra alle fronter. En af dens berømte 
og højt respekterede kritikere, Sir Ken Robinson, en underviser og en forsker, 
understreger i sin populær Ted Talk, at "standardiseret test er baseret på den 
misplacerede forestilling om, at børn er standardiserbare." Han påpeger, at "... vi er 
alle født med dyb naturlig kapacitet til kreativitet, og systemer til masseuddannelse 
har tendens til at undertrykke dem", fordi det ikke opretholder det unikke i ethvert 
barn.15 
 
 
 

																																																								
15 Robinson K., “Do Schools Kill Creativity?”, TEDtalk 2007. 
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Permakulturmetoden baserer på en individualiseret måde at lære på i henhold til 
barnets behov og dets livsmiljø. Med sin tilgang, der henter inspiration fra det 
naturlige økosystem, kan uddannelse af et barn sammenlignes med pleje af en 
plante. Hver plante har sine egne behov, forskellig fra en anden plante. Dens unikke 
rolle og kritiske værdi i det økosystem, hvor det trives, bidrager til, at dette 
økosystem fungerer. Derfor er det nødvendigt at vokse op i det rigtige optimale miljø 
for at sikre dets produktivitet i modenhed. 
 
En anden kritik af den nuværende almindelige uddannelse er, at den for det meste er 
isoleret fra sin økologiske, sociale og økonomiske kontekst. Et forenklet forsøg på at 
korrelere, hvordan permakultur kan tackle dette problem, bringer os til en hurtig 
tilbagekaldelse af dets grundlæggende etiske principper: mennesker bekymrer sig, 
jordpleje og fair andel. Denne etik og holistiske tilgang, når de anvendes til 
uddannelse, sikrer sammenhæng og inklusivitet i læringsmiljøet. Arbejde inden for 
psykologi og neurovidenskab har belyst den kritiske betydning af økologisk 
læsefærdighed i uddannelsen af et barn. Forfatter og underviser, David Orr, redegør 
for den afgørende betydning af et barns sunde forhold til jorden, at fraværet af 
sådanne fundamentalt er lammende for deres udvikling.16 At arbejde med naturen, 
observere og lære af de naturlige systemer er blandt de væsentlige principper i 
permakultur. Masser af lærebøger eller googlede genbrug oplysninger kan ikke 
erstatte direkte autentiske oplevelser ved at kommunikere med miljøet. 
 

																																																								
16 Orr, David, Children and Nature 

Figur	8,	Barn	med	forstørrelsesglas,	http://www.nrcm.org	
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Permakultur i læring af STEAM færdigheder kan tilbyde en transformerende 
læringsproces til både læreren og eleverne. Når det bruges som begrebsmæssig 
ramme for udviklingen af en regenerativ pædagogik, giver dets anvendelighed og 
tilpasningsevne til lokale ressourcer, klima og kulturel sammenhæng meget plads til 
menneskelig kreativitet og innovation. 
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- The Polish Farm Advisory 
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Videnskab, teknologi, teknik og matematik udgør STEM. Det er de fire discipliner, 
der i vid udstrækning opfattes som de vigtigste til at forberede eleverne på 21. 
århundredes kompetencerne. STEM-teorien er forankret i ideen om, at de fremtidige 
videnbaserede økonomier i høj grad vil bygge på færdigheder, der er relateret til  
disse fire discipliner, og derfor betragtes de som de vigtigste drivkræfter, der vil sikre 
nationers konkurrenceevne og velstand i fremtiden. STEM-læseplaner forsøger at 
integrere de fire fag for at give de studerende en bedre og mere dybdegående 
forståelse af hvordan fagene hænger sammen. Traditionelle undervisningsmetoder, 
hvor hver disciplin undervises uafhængigt af hinanden, er ikke effektiv nok til at 
undervise i disse emner, hvilket resulterer i at de unge generations mangler 
interesse. Konsekvensen er en mangel på STEM-kvalificeret arbejdsstyrke i 
fremtiden. STEM-uddannelse er derfor sammenhængende og tværfaglig læring af 
disse fire fag, i forbindelse med praktiske og projektbaserede metoder, hvor teorier 
og modelleranvendes på praktiske projekter i den virkelige verden.17 
 
Baggrund 
 
STEM-akronymet blev først introduceret i USA i 2001. Flere rapporter, der blev 
offentliggjort på det tidspunkt, var enige i sammenhængen mellem økonomiske 
fremskridt, videnskabelige og teknologibaserede job og innovationens rolle i løsning 
af samfundsmæssige problemer.18 USA kom med reformer på føderalt plan for 
langsigtet støtte til uddannelse og forskning ved at understrege videnskab og 
teknologi for at udvide Amerikas talentpulje. Den dårligt stillede placering af 
amerikanske studerende i internationale standardvidenskabsprøver bekræftede 
yderligere behovet for uddannelsesreformer. Den voksende arbejdsstyrkeforskel på 
det tidspunkt fremmede STEM-uddannelsesbevægelsen i USA.19  I de efterfølgende 
to årtier spredte STEM-teorien sig over hele verden i både udviklingslandene og de 
udviklede lande. 
 
Samtidig har mange lande i Europa også vedtaget STEM-teorien hver for sig som 
deres plan for en garanteret økonomisk fremtid, og fremover kollektivt har Det 
Europæiske Fællesskab taget den samme køreplan. STEM-uddannelse blev også 
opretholdt som den integrerende løsning til at sikre Europas beredskab til den 
videnskabelige og teknologiledede fremtid. Lignende bekymringer over de under-
gennemsnitlige præstationer af elever i PISA-scoringerne i matematik og 
naturvidenskab i nogle europæiske lande og det langsommere antal tilmeldinger og 
kandidater i disse discipliner fik fokus på at fremme STEM-uddannelse. Uddannelse, 
beslutningstagere og industriledere arbejdede sammen for at danne foreningerr og 
agenturer, såsom Scientix, inGenious og STEM Alliance Europe for at udvikle 
strategier til at fremme STEM-uddannelse i de eksisterende uddannelsessystemer.20 
 
 
STEM-uddannelse skal forberede de unge til at være STEM-dannede borgere. Et 
STEM mindset forventes til at fremme innovative løsninger til at løse de mange 
																																																								
17 What is STEM?, Depart of Education, Australia, www.education.wa.edu.au/what-is-stem 
18 excerpt from Rising Above Gathering Storm, nap.edu 
19 https://www.britannica.com/topic/STEM-education 
20 http://www.stemalliance.eu/about 
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samfundsmæssige udfordringer fremover, herunder udtømning af naturressourcer, 
klimarelaterede problemer og en endeløs liste, der vokser hver dag. 
 
 
STEM-uddannelse i praksis 
 
Mens dette akronym er blevet spredt i industriverden, de globale akademiske og 
nationale politiske scener, er den faktiske implementering af STEM-uddannelse 
fortsat en udfordring. Lærere fra hele verden kæmper stadig med, hvordan STEM-
teori omsættes i praksis, og hvordan man definerer STEM-uddannelse inden for 
rammerne af elever, skoler, institutioner og de nationale forhold, inden for hvilke de 
opererer. Hvert land, der sluttede sig til STEM-bevægelsen, indførte forskellige 
grader af reformer i deres uddannelsessystem, og deres egen fortolkning af STEM 
afspejles derfor i disse reformer og nationale politikker. 
 
I europæiske lande var STEM-undervisning stadig stort set forbundet med 
naturfagundervisning, og der er et vakuum i en fælles grund til forståelse af, hvad 
STEM-uddannelse er.21 Denne situation tilskrives for det meste tvetydigheden i 
fortolkningen af STEM-læseplaner og fravær af en praktisk ramme. Ifølge 
uddannelseseksperter er dette rodfæstet i det faktum, at de fire STEM-discipliner er 
epistemologisk uafhængige, og derfor er de blevet separat behandlet i udviklingen af 
pædagogik.22 Imidlertid er disse discipliner blevet brugt i kombination med hinanden 
i faktiske anvendelser som med de mange fremskridt inden for videnskab, teknologi, 
teknik og matematik.23  
 
Der opstod tre dominerende oversættelser af STEM-uddannelse, anvendt i 
forskellige lande. I undersøgelsen rapporteret under PATT-28-konferencen i 2014 
skelnes der i definitionen af STEM-uddannelse: 
 

 STEM-uddannelse, fokuseret på udviklingen af STEM-læseplanen          
 STEM-uddannelse programmer til forbedring af enkeltfagstilgangen, som 

styrker STEM gennem forbedret tilgang per fag          
 STEM-uddannelse, der implementerer både den integrerende STEM-tilgang 

og gennem STEM-specifikke kurser. Anerkendelsen af behovet for en tidlig 
indflydelse på STEM hos barnet fokuserede på studieniveauer, der dækker et 
barns uddannelse fra omkring fem til atten år. 24 

 
Disse tre måder at implementere STEM-uddannelse anvendes i varierende grad i de 
fleste europæiske lande. Ifølge Scientix-rapporten fra december 2018 bidrager 
udbredelsen af traditionelle undervisningsmetoder i mange europæiske skoler og 
den eksamensbaserede evaluering til den svage overgang til STEM-læseplaner. 
Fraværet af pædagogiske modeller kombineret med manglen på korrekt uddannede 
undervisere, præget af utilstrækkelig udstyr, bidrog alt sammen til tilbageslag.25 
																																																								
21 scientix.eu/document/10137/782005/Scientix_Texas_Instrument_STEM-policies-October-2018.pdf 
22 Halström J & Schörnborn K, Models and modelling for authentic STEM education: reinforcing the 
argument  
23 https://link.springer.com/article/10.1186/s40594-019-0178-z 
24 Szu-Chun, C.F & Ritz, J.M. International Views of STEM Education, Proceedings, PATT-28 
Conference, March 2014 
25 STEM Education Practices-Europe, http://www.scientix.eu/observatory/stem-education-practices-
europe 
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Teoretiske rammer for STEM-pædagogik 
 
I dag er der en række læringsteorier, der er foreslået af uddannelseseksperter fra 
hele verden for at hjælpe med at lette operationaliseringen af STEM-uddannelse. 
Konstruktivisme og konstruktionisme er på vej mod at favorisere elevernes 
oplevelser under indlæringen. 
 
Nogle af disse læringsteorier er citeret nedenfor. Den populære retning er på vej 
mod oplevelser og leg i læring i et selvstyret miljø for at få en god “fornemmelse” for 
opdagelsen.  
 
Autentisk læring 
 
Autentisk læring vedrører "en bred vifte af uddannelsesmæssige og 
instruktionsmæssige teknikker, der fokuserer på at forbinde det, eleverne lærer i 
skolen, med virkelige problemer, udfordringer og applikationer.”26  Det er forankret i 
tanken om, at for at motivere og interessere studerende, skal de finde mening i det, 
de lærer, ved at relatere relevansen i deres liv eller til livet generelt uden for skolen 
eller "lære ved at gøre".27  
 
Det er projektbaseret, læring ved at lave teknik baseret på primær information i 
modsætning til lærebogsafhængighed, for at sikre, at det, der læres, forstås og 
relateres til applikationer i det virkelige liv. Et eksempel, der er citeret i 
edglossary.org: undervisning i videnskabelige metoder kan tilgås ved at invitere de 
studerende til at udvikle hypoteser om, hvordan økosystemer fungerer ikke ud fra 
læsning eller lære af lærebøger snarere ved primær observation af den naturlige 
verden. Det er ikke karakterorienteret, men resultatorienteret. Som en teoretisk 
ramme for STEM-uddannelse foreslår autentiske læringsforsvarere brug af modeller 
og modellering, der kan tilpasses til en specifik kontekst.28  
 
Konstruktionisme 
 
Konstruktionisme er brugen af et mental model i læring, hvor elever naturligt bruger 
information, de allerede kender til at tilegne sig mere viden. Det er i stabling og 
vækst af viden og deres anvendelse gennem måling, fremstilling og diagnosticering 
for at skabe noget, hvor læring sker. Ofte engagerer alle sanserne, konstruerer disse 
mentale modeller sammen med at opdage ny viden, giver eleverne mulighed for at 
forstå verden omkring dem. Det er en oplevelsesmæssig læring og derfor 
projektbaseret. Konstruktionistteoretikere hævder, at læring sker mest effektivt, når 
folk er aktive i at skabe håndgribelige objekter i den virkelige verden.29 
 
Konstruktivistisk læring 
 

																																																																																																																																																																												
 
26 p. 1, Authentic Learning, the Glossary of Education Reform 
27 https://www.edglossary.org/authentic-learning/ 
28 http://authenticlearning.info/AuthenticLearning/Home.html 
29 https://en.wikipedia.org/wiki/Constructionism_(learning_theory) 
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Konstruktivisme er en elevcentreret læringsmetode, hvor eleverne deltager aktivt i 
læringsprocessen, og læreren har til opgave at skabe et miljø, der stimulerer dette. 
Det antyder, at mennesker intrinsisk konstruerer eller bygger deres viden aktivt, og 
de bestemmer deres virkelighed ved sådanne oplevelser.30 Da allerede eksisterende 
begreber og ideer er vigtige som en base i opbygningen af yderligere læring, skal 
læreren sikre, at han / hun har en god forståelse af enhver studerendes forudgående 
viden.31 
 
Konstruktivisme fremmer aktiv læring i modsætning til rote-memorering eller passiv 
læring, og det er af stor betydning i læringsprocessen for de studerende at se 
relevansen af læring for deres liv. I konstruktivistisk teori bør STEM-integration være 
mere undersøgelse og problembaseret metode. For at uddybe forståelsen af STEM 
gennem kontekstualisering vil de studerende være i stand til at have en dyb 
forståelse af de fire discipliner ved at se dem fra en social og kulturel kontekst. Det 
erkender, at tilslutning af to eller flere STEM-discipliner kan forbedre de studerendes 
læring. Inden for konstruktivismetilgangen deler lærer og studerende autoritet. 
 
Dyb læring 32 
 
Ron Berger, en tilhænger af dyb læring, beskriver dyb læring som kombinationen af 
viden og færdigheder, der er lært kombineret med en beherskelse af 
kommunikationsevner og evnen til at arbejde sammen, der effektivt hjælper den 
studerende med at styre deres liv til højere uddannelse og videre.33 
 
Dyb læring er en tilgang, der understøtter vigtigheden af den studerendes kognitive 
færdigheder - evnen til at analysere, forene, løse problemer og tænke metakognitivt - 
til at opbygge varig viden og forbedre den studerendes holdning til læring. Denne 
tilgang tilskynder den studerende til at syntetisere nye ideer med gammel viden og 
ved kritisk tænkning bruge en sådan nyintegreret idé i problemløsning, når de 
udsættes for nye udfordringer og ukendte omstændigheder. Gennem denne 
læringsproces er der "en vedvarende, væsentlig og positiv indflydelse på den måde, 
studerende handler, tænker eller føler på.”34  
 
De "seks magtfulde strategier til dybere læring i dit klasseværelse", som foreslået af 
Dr. Monica R. Martinez, handler om at inspirere eleverne til at bekymre sig om 
hinanden for at skabe forbindelse mellem dem. Hun tilslutter sig behovet for at 
hjælpe eleverne til at kontekstualisere ved at lade dem se sammenhængen mellem 
begreber og knytte dem til samfundsmæssige og menneskelige temaer. At tilbyde 
meningsfuld læring ved at give eleverne mulighed for at se, hvad de lærer i 
sammenhæng med det faktiske liv og opnå viden uden for klasselokalerne, åbner 
eleverne for holistisk læring. Også nøglen til dybere læring er at anerkende den 
enkelte elevs individuelle gave til at personalisere deres læringsoplevelser. Brug af 
teknologi som et redskab til at forbedre læring bør ikke begrænse den naturlige 
læringsproces.35 

																																																								
30 Elliott et al., 2000, p. 256). https://www.simplypsychology.org/constructivism.html 
31 https://www.simplypsychology.org/constructivism.html 
32 http://www.julianhermida.com/algoma/law1scotldeeplearning.htm 
33 https://www.opencolleges.edu.au/informed/features/deep-learning/ 
34 https://www.opencolleges.edu.au/informed/features/deep-learning/ 
35 https://www.teachthought.com/learning/6-powerful-strategies-deeper-learning-classroom/ 
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Dewey inspirerede læring 
 
Dewey-uddannelsen er baseret på læring ved at gøre tilgang. Hvad de studerende 
lærer, skal føre dem til at opnå resultater, så de finder det nyttigt og givende at lære. 
Uddannelse skal ifølge Dewey udstyre de studerende til at tage en fuldt aktiv rolle i 
udformningen af deres samfund.36 
 
Tilhængere af STEAM har ofte brugt Dewey-filosofien for at fremme kunstens 
betydning i STEM-uddannelsen. STEAM-uddannelse skulle tilbyde en mere holistisk 
tilgang til STEM, der integrerede den vitale kreative og æstetiske dimension i læring. 
 
 
 
 
  

																																																								
36 https://www.thepositiveencourager.global/john-deweys-approach-to-doing-positive-work/ 
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Tilføjelsen af A i akronymet, som betyder Art/kunst, har sin rette plads i STEM.. 
Talsmænd for STEAM citerer ofte Leonardo da Vinci for at bringe deres budskab 
videre om uundgåelighed af STEAM til en mere ægte reform inden for uddannelse: 
 
Art in STEAM fremmer kreativ tænkning og designfærdigheder i læring og 
anvendelse af de hårde discipliner (inden for videnskab og matematik) og sætter 
derved perspektivet på, at der findes flere måder at se på et problem. En meget 
vigtig værdi præget af STEAM-uddannelse er friheden til kreativitet og skønheden 
ved at kombinere forskellige ting for at skabe noget, der både er visuelt attraktivt og 
fungerer efter hensigten. Inden for oplevelsesmæssig læring åbner STEAM de 
studerende ind i processen med selvopdagelse, hvorved de kan finde kreative 
løsninger. STEAM-fortalere hævder endvidere, at inddragelse af liberal kunst kan 
bringe det sociale og etiske aspekt i tænkernes sind.37 
 
Sådan forklares STEAM i en mere integreret læringsmetode: 
 
Sådan forklares STEAM i en mere integreret læringsmetode: 
 
S = Science (naturvidenskab) er den analytiske måde at se på problemer, regne ud, 
opløsninger ifølge indvendige / organisk funktion ved at eksperimentere eller studere 
emnet i detaljer. I STEAM undersøger videnskaben "Hvordan fungerer det?" 
spørgsmål. 
 
T = Technology (tekologi) i STEAM uddannelse værdisætter den digitale verden, vi 
lever i, og de eksisterende teknologier, der forbedrer forståelsen af de forskellige 
discipliner. Det tilskynder studerende til at lære computersprog, til at programmere 
eller endda konstruere en robot, til at bruge 3D-teknologier til at skildre 
dyreinteraktioner i naturen, til at skabe visuelt kunstneriske og videnskabeligt 
korrekte videoer. 
 
E = Engineering  (ingeniørarbejde) er til stede i alle aspekter af vores liv. Vi har 
discipliner som computerteknik, civilingeniør, kemisk, mekanisk, elektrisk, landbrug, 
industri og så videre. I STEAM-uddannelse udvikles disse tekniske færdigheder 
gennem forskellige praktiske aktiviteter, hvor de studerende kan fusionere både 
matematik og videnskab for at designe, skabe, vende ideer til virkelighed ved hjælp 
af forskellige materialer og værktøjer. Denne teknik giver dem mulighed for at 
opdage, hvordan ting fungerer, hvordan man bygger eller retter dem. 
 
A = Art (kunst) i STEAM-projekter sættes i perspektiv, at der er flere måder at se på 
et problem. Det inducerer den kreative tænkning hos de studerende og stimulerer 
dem til at kombinere kunstneriske metoder med mere tekniske projekter, der i starten 
måske synes vanskelige, men bliver motiverende, da de får til at blande ideer 
sammen med en række løsninger og perspektiver. Dette er nøglen, der kan føre 
unge hjerner til kunstnerisk innovation, nye designmåder inden for teknik og så 
videre. En meget vigtig værdi præget af STEAM- uddannelse er friheden til 
kreativitet og skønheden ved at kombinere forskellige ting for at skabe noget, der 
både er visuelt attraktivt og fungerer efter hensigten. 
																																																								
37 de la Garza A, The STEAM Revolution: Transdisciplinary Approaches to Science, Technology . 



                   
 
 

 
#LivingSTEM Manualen              https://www.livingstem.eu/ 
 

30 

 
M = Mathematics (matematik) i STEAM undervisning giver præcise og effektive 
måder at løse dag-til-dag problemer og udvider de studerendes magt ræsonnement. 
Studerende lærer at kombinere matematik og kunst for at lave smukke 
visualiseringer, skulpturer, kunstinstallationer og bruge matematik i et kompendium 
af forskellige områder; når alt kommer til alt er matematik en basisdisciplin. 
 
I den naturlige verden har kunst altid eksisteret sammen med matematik og 
videnskab. I den strukturelle verden er essensen af kunst ubestridelig. 
Ingeniørarbejde og arkitektur uden design, teknologi uden æstetisk appel ville ikke 
finde meget succes. Dette citat fra en artikel i Guardian giver et eksempel på 
kunstens rolle i teknologien: ”Dette er en af grundene til, at Apple-produkter 
foretrækkes af dem, der arbejder inden for kunst og humaniora - de ser godt ud. Den 
anden grund er selvfølgelig, at de er forbandede nemme at bruge. Men det er 
Apple's æstetiske originalitet, der har omformet den måde, vi lever i den moderne 
verden.”38    
 
STEAM uddannelse dyrker livsfærdigheder såsom kommunikation, samarbejde, 
kritisk tænkning og problemløsning. Kernen er disse færdigheder, der vil forberede 
børn på fremtiden, som vi ikke kan forudsige i dag.39  
 
Teknologiens rolle i forstærkning af menneskelig kapacitet har omdefineret vores liv 
fuldstændigt. Med den unge generation, der er kabelforbundet til at fungere med 
tech-gadgets, er brugen af teknologi i uddannelsen blevet en forudsætning. I mange 
skoler, der favoriserer STEAM-uddannelse, er brugen af digital teknologi 
sammenflettet i deres undervisningsprogrammer. Avanceret teknologi tilpasset de 
studerendes læringsmål og behov bruges til at nærme sig en integreret STEAM-
uddannelse, der plejer de studerende til at være ansvarlige digitale borgere. 
 

 
 
 
 
 
Hidtil er overgangen til STEM-uddannelse til STEAM stadig meget diskuteret. I 
permakulturdesign er alle STEAM-discipliner påkrævet. Teknologi er for det første 
blevet medvirkende til at lette designprocessen ved hjælp af specielt konfigurerede 

																																																								
38 Jones, J.,  How Steve Jobs made the world more beautiful, 
https://www.theguardian.com/technology/2011/oct/06/steve-jobs-world-more-beautiful. 
39 Robinson, K., Talk at USI Events 2018 
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digitale værktøjer. Når permakulturstenkning er vævet ind i STEAM-uddannelse, kan 
den studerendes læringsoplevelse være transformerende. 
 
Dette projekt kaldes Living STEM for korrekt at beskrive den organiske proces i 
læring og præsentere, hvordan permakultur, en levende videnskab, kan hjælpe med 
at skabe miljøet for en sådan bevidst og samvittighedsfuld læring at finde sted. Vi 
støtter ideen om, at STEAM-uddannelse er en mere holistisk tilgang til at forberede 
de studerende nu på den usikre fremtid. 
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Baggrund 
 
STEM-uddannelse blev oprindeligt introduceret i de traditionelle eller formelle 
uddannelsesstrukturer i form af reformer med indførelsen af STEM-læseplanerne. 
Det endelige mål var at udvikle en pulje af talenter, der er STEM-kompetente, en 
arbejdsstyrke, der er STEM-dygtig, og at opbygge et samfund med STEM-læse-
borgere - for at sikre velstanden for en nation i det forventede tyvende århundrede, 
der er ledet af videnskab og teknologi. 
 
Reformerne i den monolitiske formelle uddannelsesstruktur, der er indført i de sidste 
tyve år for at imødekomme STEM-uddannelse, mangler stadig de europæiske mål 
om at tiltrække flere studerende inden for STEM-området, reducere manglerne i 
STEM-kompetencer og øge interesserne fra kvindelige studerende.40 
Arbejdsstyrkeforskellen er stadig fremherskende, og der er en åbenbar vanskelighed 
for STEM-kandidater til at imødekomme de faktiske STEM-færdigheder, der er 
nødvendige, og ende i ikke-centrale STEM-sektorer.41 Den digitale teknologi, der har 
revolutioneret arbejdsmetoderne for mennesker i de forskellige økonomiske sektorer, 
oplever fortsat uovertruffen arbejdsstyrkens behov.42 
 
Empiriske beviser tyder på, at den effektive implementering af STEM- eller STEAM-
uddannelse har hængt mere til fordel for de undervisningsteknikker, der findes i ikke-
formel og uformel uddannelse. Europæiske politikker anerkendte ”behovet for kreativ 
og innovativ formel og uformel undervisning og læring i naturvidenskabelig 
uddannelse”.43 Uddannelser til at gøre lærere og undervisere fortrolige med disse 
ikke-formelle og uformelle metoder til at tilskynde til deres anvendelse i 
klasseværelset er gået fra bare nye ideer til etablerede tilgange. 
 
Ikke-formel uddannelse (NFE) vedrører uddannelse, der finder sted uden for de 
etablerede uddannelsesinstitutioner. I nogle lande dækker NFE samfund, 
voksenundervisning, livslang uddannelse og anden chance uddanneler samt 
hjemmebaseret læring.44 NFE tilbyder læringspraksis og teknikker, der normalt ikke 
er inkluderet i det formelle uddannelsessystem. Et hurtigt kig på disse teknikker vil 
minde os om fællesnævneren for de forskellige læringsteorier, som 
uddannelseseksperter lægger vægt på at være vigtige for at forbedre ens 
læringsoplevelse: 
 

 Projekt/problem-
baseret tilgang 

 Kollaborativ læring  
 Peer undervisning 

 Flipped 
klasseværelse 

 Rollespil 
 Lære ved at gøre 

 

 Kollaborativ læring 
 Team spil og leg 
 Udendørs læring 

 

 
  

																																																								
40 The attractiveness of STEM subjects, European Schoolnet & AMGEN report, Sept. 2019 
41 Danish Technological Institute, “Does the EU need more STEM graduates?”  
42 eCraftZlearn: Digital Fabrication and Maker Movement 
43 Policy, Science with and for Society-Research and Innovation-European Commission 
44 http://www.eaicy.eu/post/what-non-formal-education/ 
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Uformel uddannelse sidestilles derimod med livslang læring, hvorved den enkeltes 
viden, færdigheder såvel som ens holdning stammer fra sit / hans miljø - startende 
fra hendes / hans familie, det samfund, han bor, og hendes / hans arbejdsplads. 
Individets daglige oplevelser, leg, masse og sociale medier og andre potentielle 
informationskilder anerkendes som en del af ens kontinuerlige læringsproces.45 Det 
inkluderer læring, som et individ foretager for sig selv, såsom forskning i emner, der 
trækker vores interesse. Uformel læring finder også sin tilstedeværelse både i den 
ikke-formelle og formelle uddannelsesmiljø som i brugen af film, podcasts eller 
internet, studerende ledet diskussion, studerende bruger deres biografi og selvlæring 
til at gennemføre et projekt, arbejdsbaseret læring eller praktisk placering, hvor 
læring foregår uden for klasseværelset / forelæsningsteatret.46 
 
Ved personlig erfaring kan vi udarbejde vores egen vurdering af værdierne ved ikke-
formel uddannelse samt de dybe læringserfaringer, vi får fra uformel uddannelse. 
Forstørrelse af fordelene ved både ikke-formelle og uformelle tilgange til læring 
eskalerede interessen for disse tilgange fra alle sektorer og tog dem som ekstra 
nøgler til at fremskynde udviklingen af STEM-uddannelse. 
 
 
Fordelene ved ikke-formel og uformel teknik til STE (A) M-
uddannelse 
 
 
Som sagt tidligere er EU begyndt at give mere støtte til ikke-formel og uformel 
uddannelse, ikke kun ved at anerkende den voksende betydning i deres roller i en 
persons overordnede uddannelsesbehov, men også ved at skubbe brugen af deres 
undervisningsteknikker til konventionel eller formel uddannelse. 
  
Følgende er nogle af funktionerne i NFE, der gør det praktisk og ofte mere 
motiverende end de konventionelle og ret forældede tilgange i formel eller almindelig 
uddannelse47:	
 

 Fleksibilitet og formbarhed i tilgang til at bevare den studerendes 
interesse.          

 Den praktiske anvendelse af den studerendes læring bidrager også til 
motivationen, som forhåbentlig vil tackle udfordringerne med at tiltrække flere 
STEM-studerende.          

 Ikke-formel uddannelse er elevcentreret. Uanset om det er i uddannelse eller i 
situationer i livet, når personens behov og interesse tages i betragtning, giver 
ens egen vilje og motivation naturligvis gunstige resultater.          

 Det har ikke den straffende og autoritetsbaserede stil som i traditionel 
uddannelse, der giver formel uddannelse et mindre behageligt miljø. 

																																																								
45 http://www.europeanclassroom.eu/fileadmin/user_upload/project_upload/A5_Non-
formal_education_RO.pdfNon-formal education 
46 http://trawcoe.com/non-formal-education-vs-formal-and-informal-education/  
47 informalscience.org; tandonline.com; eaicy.eu 
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Vurderinger har en straffende, adlydende og ensrettet metode, og dette 
undlader at stimulere de studerende.48 

 Almindeligt blandt de forskellige læringsdiscipliner, der viser sig at være 
effektive til STEM-uddannelse, er lærerens rolle, hvor fælles myndighed 
foretrækkes. Både ikke-formel og uformel uddannelse er miljøbaseret, 
samfundsrelateret. Når det anvendes til STE (A) M-uddannelse, opnås en 
meningsfuld og holistisk læring.          

 Formel eller almindelig uddannelse tilpasser en læseplan, ofte standardiseret, 
og de studerendes fremskridt måles ved hjælp af standardiserede prøver. 
Mange hævder, at dette tilskynder til memorering, der ikke har en varig 
tilbageholdelseseffekt for eleven. I rapporten fra Scientix STEM Practices - 
Education Europe blev det observeret, at selvom flertallet af undervisere 
udtrykte åbenhed over for STEM-uddannelse, udgør opretholdelsen af 
traditionel standard og krævede test i det konventionelle system en hindring i 
overgangen til STEM-læseplanen.49 

 
 
Uformel og STEM-uddannelse 
 
 
I erkendelse af det kritiske bidrag fra uformel uddannelse i en persons 
læringsoplevelser, trækker mulighederne for at indprente STEM uden for skolen stor 
interesse fra politikere, uddannelsesministerier, undervisere, industrier og andre 
sektorer. 
  
Nedenfor er blot nogle af de få af de områder, der er blevet brugt til at supplere 
STEM-læringen gennem kommunikation af STEM-meddelelser i de studerendes liv 
for at udvide læring uden for skolen: udstillinger, konkurrencer, forestillinger, museer, 
fritidsklubber, producentrum, biblioteker, parker, videnskabscentre, kulturcentre, 
botaniske haver, zoologiske haver osv.50 
 
STEM-undervisning i skoler tilpasser uformel uddannelse gennem 
diskussionsbaseret læring, brug af tv-rapporter, videoer og podcasts, ekskursioner, 
havearbejde og en lang række andre aktiviteter. Eksperimenter viser, at uformel 
læring er socio-følelsesmæssigt rig, og det giver intellektuel primær oplevelse med 
STEM. Eleverne observeres også for at komme til at tegne eksplicit forbindelser på 
tværs af indstillinger, og interesserne forbedres.51 
 
Forsøg på at måle resultatet og den faktiske styrkelse af uformel uddannelse står 
over for udfordringer på grund af den foreløbige og kumulative karakter af denne 
form for læring. Hvad overflader i debatten om deres effektivitet er betydningen af at 
omfavne det faktum, at nogle læringsresultater ikke eller er ikke beregnet til at passe 
de smalle foranstaltninger af viden og færdigheder, for de indeholder renter, gearede 
engagement, og identitet - opbygning af en individuel.52 
 

																																																								
48 http://trawcoe.com/non-formal-education-vs-formal-and-informal-education/ 
49 http://www.scientix.eu/observatory/stem-education-practices-europe 
50 informalscience.org 
51 informalscience.org 
52 Fu, A.C., Shavelson, KR, New Directions for Evaluation, First published: 01 March 2019 
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Nye metoder i ikke-formel og uformel uddannelse 
 
For at udvide læringsmiljøet gennem NFE og støtte personlig læring fulgte EUs 
uddannelsesministerier for det meste stien til den konstruktivistiske pædagogiske 
model sammen med IKT-teknologier.53  I nogle europæiske lande får unge 
studerende deres egne tablets til en teknologisk forstærket læring. Der er også 
forsøg på at bruge augmented reality ved hjælp af spil og den virtuelle verden til at 
udvide læring gennem uformel uddannelse, hvilket gør Tech - virksomheder travlt 
med at udvikle spændende STEM - spil til at opfylde dette formål. 
 
Følgende er blandt de lærings- / undervisningsmetoder, der får 
opmærksomhed og udbredt anvendelse: 

 
 
Stillads læring (scaffolding) 
       
Denne instruktionsmetode er deltager-orienteret og har tendens til at lette mere 
effektiv læring end lærercentreret læring. Begreber og færdigheder introduceres, 
hvorfra læring understøttes ved modellering af en opgave, rådgivning og / eller 
rådgivning. Denne læringsproces fremmer et dybere niveau af læring. 
 
Peer Learning og mentoring 
 
Peer mentorer vælges for det meste for deres følsomhed, selvtillid, sociale 
færdigheder og pålidelighed. De giver derefter hjælp og teamstøtte til 
enkeltpersoner. Peer mentoren kan udfordre mentees med nye ideer (baseret på 
deres erfaring) og skubbe dem ud over deres komfortgrænser. Teknologisk 
innovation understøtter læringsprocessen. 
 
Team work læring 
 
Team-arbejde banker på den kollektive intelligens, hvor to hoveder er bedre end et. 
Samarbejdet fremmer kreativitet og læring. Kombination af unikke perspektiver fra 
hvert teammedlem skaber mere effektive salgsløsninger og blander supplerende 
styrker. Opbygning af tillid fremmes for at forhindre et hold i at kollapse og uden at 
teamet ikke kan få succes på tildelte projekter. Det lærer også færdigheder til 
konfliktløsning. Fremmer en bredere følelse af respekt for deres bidrag. Tilskynder til 
sund risikotagning. 
 
 
Konceptdesign / designtænkning / prototyping       
 
Dette handler om designtænkning - tage en trinvis proces i oprettelsen af projekter, 
modeller, prototyper. Stil spørgsmål og visualisere resultater, forudsige og tænke 
over dem på en måde at forbedre projektet. 
  
																																																								
53 Muntean DCH, et al., Innovative Technology-based Solutions for Primary, Secondary and Tertiary 
... 
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Ikke-formelle og uformelle undervisningsteknikker anvendes effektivt i permakultur, 
da permakultur-designkursus undervises i ikke-formel miljø i en applikationsbaseret 
og fleksibel læringsstruktur. Når man fordyber sig i permakulturens videnskab, vil 
beviset for de meget vurderede undervisningsmetoder i NFE som nævnt ovenfor 
blive tydeligt. Stilladsindlæring er for eksempel en naturlig proces i 
permakulturdesign. Teamarbejde og peer-learning er også integreret i permakultur, 
hvilket underbygges af tilstedeværelsen af open source på verdensnettet og den 
åbne udveksling af information og støtte fra det globale samfund af permakulturister. 
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Permaculture in STEM Pedagogy 
	
af Générations.Bio and the Polish Farm Advisory 
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Permakulturdesign har set succes inden for landskaber, landbrug eller haver. Det 
har bevist sin anvendelighed i bygningskonstruktioner, landsbyer og bydesign, 
energi- og spildevandssystemer såvel som i usynlige strukturer som virksomheder, 
beslutningsprocesser eller udformning af skolens læseplaner. Inden for uddannelse 
støtter permakultur ikke en enkelt teori om læring, men kan støtte og arbejde godt 
med en eller flere af dem. 
  
I dette kapitel præsenterer vi et par af værktøjerne fra permakulturens 
værktøjskasse, der kan være nyttige for STEM-undervisere. Denne vejledning er 
hverken et introduktionskursus til permakulturdesign eller en ny læseplan. Vores 
formål er at give et konceptuelt grundlag i anvendelsen af permakultur i STEM-
uddannelse ved at: 
 

 introducere begrebet permakultur og dets relevans i holistisk læring, 
 give et overblik over dets principper, teknikker og strategier og nogle ideer til, 

hvordan de kan anvendes i STEM-læseplanen, 
 fremme den selvstyrende, samarbejdende, inkluderende og løsningsbaserede 

karakter af permakulturstenkning 
 mens man overlader beslutningen helt til brugeren om, hvordan og hvornår 

man skal anvende permakulturprincipperne, fordi en mangfoldighed af 
fortolkning altid foretrækkes frem for standardisering. 

 
 
Permakultur - en sammenkobling af videnskab 
 
Permakultur anvender metodologi fra en bred vifte af discipliner, teknikker og 
strategier, der er knyttet sammen i overensstemmelse med den etik og de principper, 
den opretholder. De fleste af disse teknikker og metoder er ikke eksklusive for 
permakultur.54 Kerneprincipperne og praksis for permakultur er dybt inspireret af 
indfødt viden rundt om i verden. Permakulturdisciplin anvender også med succes en 
harmonisk kombination af indfødt og moderne kvantevidenskab sammen med 
bæredygtig ny teknologi. 55 
 
Som et designsystem forsøger permakultur at integrere naturlige, fabrikerede, 
rumlige, tidsmæssige, sociale og etiske dele eller komponenter for at opnå en 
funktionel helhed. Integration er ikke fokuseret på selve elementerne, men i forholdet 
mellem dem, hvordan de fungerer for at hjælpe hinanden. Det er i arrangementet af 
delene, at designet finder sit væsen og formål, og det er vedtagelsen af et objekt, der 
bestemmer den retning, designet skal tage. Det stemmer overens med Aristoteles 
teori om, at "helheden er større end summen af dens dele". Begrebet modellering fra 
naturen giver permakultur sin universalitet. Dens designtilgang, der kombinerer 
tilpassede, lånte og unikke ideer, ikke kun gør, er åben og fleksibel, men også intuitiv 
og tilgængelig. 
 
 
Design af naturlig inspiration 
 

																																																								
54 Hemenway, T., Gaia’s Garden 
55 https://www.kcet.org/shows/tending-nature/the-indigenous-science-of-permaculture 



                   
 
 

 
#LivingSTEM Manualen              https://www.livingstem.eu/ 
 

40 

I permakulturdesign er naturen både modellen og kilden til visdom. Det 
grundlæggende princip, der holder den naturlige verden sammen, kan læres direkte 
ved tankevækkende observation. Den viden, som eleverne får fra lærebøger, 
internetforskning eller ekspertise, som læreren videregiver, kan i stedet stammer fra 
første hånd fra naturen selv. Distinguished professor og miljøforkæmper David Orr 
understreger vigtigheden af det naturlige miljø som en del af uddannelsen. Samtidig 
foreslår læge Bruce Bekkar, at engagement med naturen kan genskabe en mere 
holistisk integration af hjernens funktion.56 Permakultur i STEM-læring vil være en 
fremragende øvelse for at forny elevernes kontakt med deres miljø. Tre naturlige 
fænomener forstærkes i permakulturdesign: sammenkobling, multifunktionalitet af 
hver komponent og det indbyrdes forhold mellem funktionerne i et naturligt 
økosystem. 
 
Den sammenhængende, allestedsnærværende og hvad karakteriserer naturen er 
kilden til dens styrke. Et taktilt eksempel for at illustrere dette er ethvert vævet objekt 
- en sammenvævet kurv eller et fiskenet. Hvis en streng bliver klippet, vil de andres 
forbindelser stadig holde nettet sammen. Denne sammenkobling er tydelig i 
menneskets fysiologi. Funktionen af et organ er gensidigt forbundet med de andre 
organer og i sidste ende til alle dele af den menneskelige organisme. Det er denne 
sammenkobling, der gør menneskekroppen modstandsdygtig. Hvert eneste stykke af 
et økosystem spiller en vigtig rolle. Bortset fra nogle vitale organer såsom hjertet, er 
det menneskelige system stadig i stand til at fungere , når et organ fjernes . Når man 
mister sin sans, erstatter de andre sanser, såsom hørelse, øjnens funktioner og 
muliggør dermed kontinuitet i operationen eller livet. 
  
Fra et sammenkoblet perspektiv kan STEAM-emner tackles ud over den 
epistemologi, der adskiller dem. For at illustrere dette, lad os tage begrebet 
tyngdekraft. Hvis emnet om tyngdekraft introduceres til unge studerende med 
Newtons anekdote og det faldende æble, er det mere sandsynligt, at det vækker 
interesse. Historiefortællingen hjælper dem med at forstå, registrere og gemme 
oplysningerne lettere. Begrebet tyngdekraft kan derefter forstærkes yderligere i 
emner som historie, geografi, sprog eller endda fra en sociokulturel kontekst. Når de 
studerende er på niveau for at lære tyngdekraften fra hårde videnskabers linser, 
såsom fysik, vil fortroligheden med emnet lette forståelsen af den mere komplekse 
side af det. Når der derefter forklares fra et matematisk punkt, som sandsynligvis vil 
ske i deres videregående uddannelse, kunne de allerede eksisterende lag af 
information om tyngdekraft lette indtagelsen af yderligere viden med mere kritisk 
tænkning, der udvikler sig parallelt med den studerendes oplevelse. I permakultur 
kaldes dette stablingsteknik. 
  
Derudover kan viden om ”tyngdekraften” forbindes til fysisk træningsklasser, hvor 
dens faktiske effekt kan analyseres. I haveprojekter og kunstprojekter kan 
forståelsen af tyngdekraften forklares selv for meget unge studerende ved hjælp af 
vandstrømmen som et eksempel. Forståelse og forståelse af samtrafikken muliggør 
gentagelse af konceptet, men fra forskellige linser, hvorfra det kan forstås. Dette 
naturlige fænomen af sammenkobling vil ikke kun lette den tværfaglige tilgang til 
STEAM, men kan også anvendes som et analytisk værktøj til design af projekter. 
																																																								
56 (Bresciani Ludvik, MJ, The Neuroscience of Learning and Development: Enhancing 
Creativity, Compassion, Critical Thinking, and Peace in Higher Education, Marilee J. 
Bresciani Ludvik, Stylus Publishing, LLC, 19 January 2016) 
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Brugen af universelle begreber som dem, vi ser i naturen, udløser en følelse af 
fortrolighed, der er iboende for et individ. Ved at analysere problemer fra dette 
tænkeværktøj nedbrydes kompleksiteten naturligvis, hvilket gør konceptet ikke kun 
mere fordøjeligt, men også mere fascinerende. 
  
Begrebet multifunktionalitet hentes også fra det, vi ser i naturen, hvor intet kun gør 
én ting. Tag for eksempel brændenælden, den uskyldige plante, som vi undgår på 
grund af den smertefulde irritation, den forårsager huden. Vi vidste ikke før, at 
nælden er en helt for mange insekter, herunder de farverige sommerfugle, der 
pryder vores haver. Brændenælde indeholder masser af næringsstoffer, der er 
gavnlige for mennesket. For længe siden blev det endda brugt til at fremstille linned. 
Det er en kvælstoffikser, så det beriger jorden. Det er en jordindikator - hvor 
brændenælder er; det følger heraf, at jorden er rig på fosfat og kvælstof. Det er en 
ledsagerplante til tomater og broccoli. Det gør andre urter mere potente. 
Brændenælde fremskynder kompostering og tilføjer næringsstoffer til vores 
kompostbunke. Når vi indser multifunktionaliteten i et element og forstår dets 
opretholdende roller for de andre dele af systemet, er udfordringen at skabe et 
design, hvor hver del er i stand til at spille alle dets funktioner. Når dette er opnået, 
vil naturen så gøre meget af arbejdet, fordi sammenkoblingen forbedres. Når naturen 
overtager i en permakulturhave, oversættes det til færre problemer og en frodig 
have. Dette koncept skulle få de studerende til at tænke over muligheden for, at det 
kunne have været det naturlige princip for multifunktionalitet, der inspirerede Steve 
Jobs og hans team til at ændre vores opfattelse af telefoner - fra en enkelt 
funktionsenhed til den multifunktionelle enhed, som vi kender det nu. 
  
Hvordan kan dette permakulturværktøj bringes i et klasselokale med tyve eller så 
unikke elever? Dedikerede undervisere integrerer måske allerede iboende nytten af 
ideen om multifunktionalitet i klasselokaler. Værdifuldhed for enhver studerendes 
unikhed afslører en pulje af information om hver enkelt af dem - deres medfødte 
gaver, deres interesser, deres læringsbehov eller styrke, deres personligheder, 
oplevelser osv. Sådan vigtig information er et værdifuldt værktøj ikke kun til at lette 
læring, men også ved at udnytte deres multifunktionelle aspekt for at pleje deres 
læringskapacitet. Den spidse studerende, der konstant bliver mindet om at roe sig 
ned, kan faktisk være den kunstneriske eller den matematiske nørd, hvis 
tankeproces indebærer behovet for konstant at bevæge sig. At lære og fokusere på 
deres multifunktionelle potentialer vil aflede læreren fra unødvendig og fordomsfuld 
mærkning af studerende. Når vi i stedet identificerer et barns naturlige færdigheder 
og gaver, vil vi være i stand til at bruge disse oplysninger til at hjælpe hende / hans 
læringsproces. Disse oplysninger er mest nyttige til gruppering af studerende i 
projekter, hvor komplementaritet er et aktiv. I permakulturdesign til landskab 
behandles multifunktionalitet, når man bestemmer relativ placering - hvorved den 
rette placering af elementer fører til energi- og ressourcebesparelse. På en triviel 
note havde Stephen Hawkings lærere ikke indregnet i hans mange og medfødte 
gaver som studerende; havde de kun fokuseret på hans handicap, kan du forestille 
dig, hvor meget tab det ville have været for videnskaben og menneskehedens 
forståelse af verden? 
  
Den tredje naturinspirerede teori er, at hver kritisk funktion understøttes af mange 
andre spillere. I landskabsdesign er vand det mest essentielle element for dets 
livsholdende funktion. I et permakulturelt bydesign er det vigtigt at overveje de 
vigtigste vandforsyninger. Uanset hvor smukt designet er, et kvarter uden vand 
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staver katastrofe. Ved udformningen af en have måtte vandkilderne analyseres 
omhyggeligt. Er haven tæt på vandforsyningen? Er der nok regnvand? Hvordan kan 
vi fange regnvand og opbevare det? Svarene på alle disse spørgsmål er de 
elementer, der understøtter vandets funktioner. 
  
Lad os inden for uddannelsessammenhæng tage den multifunktionelle rolle som 
underviser - kultivator for læring, motivator, fortrolige, kreativitetsstimulator, 
aktivitetsarrangør, cheerleader, mægler, rådgiver osv. I et velfungerende 
permakulturdesign understøttes disse roller af en meget opmuntrende 
skoleorganisation, hjælpsomme forældre, omsorgsfuldt samfund, støttende regering 
og dynamikken hos eleverne selv. Som en reference til praktisk analyse i læring af 
STEM gennem faktiske applikationer kan denne understøttelse mellem funktioner 
forklares i programmering eller i designet af en computer. For studerende på højere 
niveauer kan denne tænkningsproces også anvendes i MATH - i formulering af 
ligninger; inden for forskellige videnskabelige områder - anatomi (menneskelig krop), 
biologi (økosystem eller adfærd hos mikroorganismer), teknologi - design af 
applikationer eller computerprogrammering, ingeniørarbejde (bydesign eller bygning 
af noget), inden for kunst - historie / kultur (sociokulturel organisering i etiske 
samfund) økonomi og mere. Yngre elever kan analysere elementerne i deres 
husstand eller klasseværelse ved at identificere funktionerne (for eksempel 
familiemedlemmerne) og forholdet mellem disse funktioner. Muligheder er uendelige 
på grund af idéens universalitet. 
  
 
Permakulturetik i STEAM Education 
 
STEAMs A er det, der forbinder STEM med de historiske, samfundsmæssige, 
politiske, filosofiske og andre aspekter af et givet problem for de studerende at nå 
frem til flere og kreative løsninger. Etikken med permakultur, som er central i dens 
designprincipper, understøtter selvansvar hos den lærende. I nogle skoler, hvor 
permakulturteknikker allerede er anvendt, fremmer læring af disse etos ikke kun 
empati hos de studerende, men det giver også et mere positivt syn på fremtiden.57 
Selvom vi opfordrer studerende til at tænke i form af algoritmer og andre 
matematiske konstruktioner, må holistisk læring ikke undlade at præsentere det 
menneskelige og økologiske aspekt af STEM for at pleje den studerende en dyb 
følelse af ansvar og ægte følsomhed over for socioøkologiske kulturelle og andre 
konsekvenser af udvikling. Det er ikke for at afskrække dem fra at turde med deres 
videnskabelige og innovative sysler, men at udstyre dem med en holistisk måde at 
designe den fremtid, de forestiller sig at leve i. 
 
Earth Care (jordpleje): Vi deler en planet med alle andre levende væsener, og det 
er vores uskrevne pagt med jorden for at sikre, at hvordan vi lever vores liv, skal 
tage i betragtning, at det, vi gør, berettiger til dets regenerering og næring. Lad 
eleverne være opmærksomme på, at en del af deres (vores) mission er at reparere, 
bevare og regenerere jorden.58  
 
People Care (pleje af mennesker): At kærlighed og respekt for hinanden er 
grundlaget for menneskelig etik. Folk bekymrer sig om at acceptere og lære af vores 
																																																								
57 https://www.edutopia.org/blog/permaculture-classroom-systems-based-approach-michael-becker 
58 https://www.visionarypermaculture.com/notes 
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forskels rigdom og anerkende vores indbyrdes sammenhæng som et globalt 
menneskeligt samfund. Vi deler alle de samme grundlæggende 
menneskerettigheder - retten til mad, sundhed, husly og velfærd som uddannelse. At 
minde de studerende om, at det er deres (vores) pagt med hinanden at søge og 
beskytte fred. At leve i en tid, hvor klasselokaler er blevet mere forskelligartede end 
nogensinde sociokulturelt, økonomisk, politisk eller af mangfoldighed af 
læringsbehov, bør begrebet inklusivitet betragtes som en del af vores pagt med 
hinanden. 
 
Future care (pleje af fremtiden): Når vi lever vores liv ansvarligt, anerkender vi, at 
alle levende ting, inklusive de kommende generationer, har den samme iboende 
værdi og ret til et lykkeligt og sundt liv. Studerende bør mindes om, at generering af 
overflod også betyder at dele jordens ressourcer generøst og lige med alle væsener. 
Earth Care og People Care bør oversættes til bæredygtighed, der garanterer en 
fremtid for de næste generationer. 
 
Mollison’s Four Permaculture Principles in STEAM Learning 
 
Det skønne ved permakultur er, at det involverer aktiv læring. Gennem de forskellige 
sæt principper, det tilbyder, kan læreren dyrke metodologisk analyse af problemer 
for at hjælpe eleverne med at få flere løsninger. Underviseren kan introducere de 
grundlæggende permakulturprincipper for yngre elever gennem teoretiske eller 
projektbaserede aktiviteter. Den mere udførlige designproces er målrettet til elever, 
der allerede er på højere niveauer. I begge tilfælde kan brugen af en tværfaglig 
tilgang anbefales. I kapitel 1 blev de tolv principper for permakultur sammensat af 
dens medstifter, David Holmgren, præsenteret uden forklaring eller eksempler. 
Formålet med dette er at undgå at begrænse fortolkningen af og oversættelser fra 
brugeren. Principperne kan anvendes i flere sammenhænge med STEAM-emner. I 
dette kapitel vil vi bruge de fire principper for permakultur introduceret af Bill Mollison 
for at tilbyde nogle konceptuelle rammer i deres applikationer. 
Princip 1: Problemet er løsningen. 
 
Permakulturmetodologi er løsningsbaseret. Permakulturister trænes løbende i at 
analysere et problem og udfordres derefter til at konvertere dette problem til en 
løsning. Den løsningsbaserede tilgang til læring er kombineret med udførelsen af 
faktiske opgaver for at opnå resultater i realtid. De håndgribelige resultater af et 
projekt fremmer tillid til de lærte færdigheder. Derfor får dette de studerende til at 
føle sig bemyndigede, fordi de lærer og øver sig i at være dele af løsningerne. Den 
bemyndigende side af permakulturtænkning kan tilbyde den studerende et andet syn 
på at tackle socioøkologiske eller sociokulturelle problemer såsom klimaforandringer, 
indvandringsspørgsmål, etniske problemer, madmangel osv. 
 
Undervisere er opmærksomme på, at studerende er stærkt indstillet på sociale 
medier. Sociale medier er en del af den bevidste eller ubevidste livslange 
læringsoplevelse hos et barn eller en studerende. Bevidsthedskampagner naturligt 
og følgelig bruge det til at nå et bredere publikum. Men ganske vist har det ofte 
negative konsekvenser at blive bombarderet af en række svækkende nyheder. De 
kan enten fremkalde benægtelse og undgåelse af problemet eller en følelse af 
hjælpeløshed. Det er det, der får unge til at vende deres opmærksomhed andre 
steder, når de står over for alvorlige sociale problemer. Permakulturstenkningen, der 
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er centreret om selvansvar, sætter folk i stand til at søge og realisere løsninger. 
”Start i det små, gør hvad du kan, og kollektive ændringer kan opnås”, er et 
almindeligt permakulturmotto. Da STE (A) M-færdigheder udstyrer dem med den 
nødvendige viden og know-how, vil permakultur give dem mere positive og etiske 
holdninger. Det er kombinationen af disse to, der vil forberede de studerende til at 
være forandringsaktører for den uforudsigelige teknologiledede fremtid. 
 
Eksempel case: problemer med plastforurening 
 
Lad os for eksempel tage effekten af plast i havlivet eller det vedvarende problem 
med plastaffald, der ødelægger dyrelivet og det marine økosystem. Miljøbevidsthed 
kan tilgås konstruktivt gennem STEAM-emner. Kombinationen af de discipliner, der 
understøttes af permakulturprincipper, bør træne de studerende til at finde mulige 
løsninger. En konkret metode: For de yngre studerende en diskussion om deres 
yndlings slik eller slik og hvordan de pakkes eller pakkes. Åben diskussion om, 
hvilke løsninger de individuelt kan bidrage til at løse problemet. 
 
En tur i supermarkedet og en økologisk butik med underviseren eller deres forældre 
vil åbne deres øjne både for problemernes realitet og for de tilgængelige løsninger. 
Anvendelsen af STEAM vil være til beregning (matematik) og sammenligning 
(analyse) af indsatsen for reduktion af plast i emballage mellem supermarkeder og 
økologiske butikker. Videnskabstime kan introducere egenskaberne ved 
genanvendelig plast - hvordan plast kan fremstilles af majs påberåber sig det 
teknologiske aspekt af dette. Kunstprojekter kan kombineres med sociale aktiviteter 
såsom indsamling af plast fra gaden (hvis dette er et problem i landet eller det 
område, hvor de bor). Derefter kan de udfordres til at genbruge og genbruge plast 
ved at bruge dem til kunstprojekter, såsom plastfyldte plastflasker, der bruges i 
byggeri eller haver. 
En udflugt til plastgenvindingsvirksomheder kan være en kilde til førstehånds viden. 
  
Selvom problemet virker uoverskueligt, kan de studerende flytte deres tænkning mod 
små, konsekvente bestræbelser og konkrete handlinger. Ved at udsætte dem for 
eksisterende svar og andres bestræbelser på at løse denne bekymring vil 
desperationens sky blive erstattet af en bemyndiget holdning. 
 
Princip 2: Arbejd med naturen snarere end imod den. 
 
Når vi arbejder med naturen, giver den altid mere, end hvad vi kan bede om. For en 
der har haver, er det lettere at forstå, for vi ser, hvordan et lille lille frø kan vokse til 
en plante, der bærer frugt nok til at fodre en husstand. Arbejdet med naturen svarer 
til den første etik i permakulturjordpleje. Vi kan komme med en lang liste over, hvad 
dette betyder, men hvad der vil være en dyb øvelse med de studerende er at have 
en diskussion og udveksling i klassen om, hvad deres individuelle fortolkning af 
denne erklæring er. 
 
Ikke-formelle læringsteknikker som ekskursioner i naturen eller det vilde vil bringe de 
studerende tættere på dydden i dette ordsprog. At gå i naturen, skovbadning, som er 
ordineret af læger i Japan, parkbesøg, udendørs spil er blot nogle af de få 
indstillinger, hvorfra en STEAM-lektionsplan, der er pakket omkring spil og leg 
tilgange, kan anvendes. I matematik - mønstre i naturen er "matematik" for de unges 
sind. Tag på skovbesøg for at opdage fraktaler, Fibonacci og Golden Ratio. 
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Eksempler på aktiviteter findes i afsnittet om gamification i denne Manual. STEM-
læring fra naturens kontekst kan være gennem-arbejde med jorden, dyrke planter, 
forstå mikroorganismer og kemiske elementer i havearbejde. Denne 
indlæringsmetode giver en mere varig effekt end teoretisk lærebogs biologi eller at 
huske det atomare antal kvælstof og fosfat (som de vil opdage i havearbejde) fra det 
periodiske system. 
  
En række mulige permakulturprojekter kan være springbrættet til STEAM-lektioner. 
Hvis projekter ses fra sammenhæng med aktuelle begivenheder, kan underviseren 
hjælpe eleverne med at nedbryde et stykke store grimme nyheder - såsom 
skovrydning og afbrænding af Amazonas, en handling af mennesket, som er det 
nøjagtige modsatte af at arbejde med naturen. Den videnskabelige vinkel ved dette, 
skønt det er kompliceret, måske forenklet (CO2, regnskovens virkning på den 
globale opvarmning osv.) Faktisk træplantning vil være en styrkende og 
bemyndigende aktivitet, og skovvandring kan ligeledes supplere læringen. Den 
matematiske og naturfaglige del kan bringe de studerende til analysen af tallene og 
figuren: -hvor meget emission reduceres ved brug af offentlig over privat transport 
eller virkningen af samkørsel og gå eller cykle. Emnet kan forenkles til yngre 
studerende ved f.eks. At bede dem om at sammenligne antallet af passagerer i en bil 
versus i en bus eller et tog. 
 
I gamification udfordringere foreslås flere spil, der kan bruges til at forstå globale 
problemer i et sjovt miljø. Et af spillene "The Web of Biodiversity" er en glimrende 
måde at tackle Amazonas skovrydning på for at få de studerende til at forstå, 
hvordan og hvorfor løsningerne er tættere på hjemmet, end de måske forestiller sig 
at være. At forstå, at de kan påvirke løsninger, selvom de studerende har ringe eller 
ingen opfattelse af fjerne steder, vil gøre frygt eller hjælpeløshed til en mere håbefuld 
og bevidst holdning. 
 
Princip 3: Foretag den mindste ændring for at få den højest mulige effekt. 
 
Dette er et andet styrkende princip i permakultur. Det er det gamle og kloge koncept 
at starte i det små. Det giver ikke kun plads til læringskurven, men det skubber også 
en til at tage tilgængelige løsninger. Når man lærer om ernæring eller underviser i 
kalorier fra det fysiske videnskabelige perspektiv, er det en passende måde at 
behandle emnet sunde spisevaner, madmiljøer og igen mademballage. Konceptet 
med at spise lokal eller støtte økologiske lokale landmænd er en lille gennemførlig 
ændring eller endnu bedre, plantning af deres yndlingsgrøntsager eller dyrkning af 
deres yndlingsbær reducerer madmiljøet uden ofring. (Se siden om Gamification) i 
denne vejledning. Permakultur begynder i små skalaer, der opmuntrer de 
studerende til at tage små handlinger, der er gennemførlige, men med håndgribelige 
løsninger. 
 
Princip 4: Udbyttet af et system er teoretisk ubegrænset. 
 
Det praktiske mål i permakultur er at skabe design, der selvregulerer, ligesom 
naturlige økosystemer. Når eleverne ser naturens generøsitet gennem deres eller 
skolens have, som de selv skabte, eller ved at besøge en permakultur eller en 
økologisk gård, vil det være praktisk at sætte pris på dette princip. STEAM-lektioner 
for studerende i lavere klasser kan integreres gennem studiet af ledsagende planter. 
Begrebet symbiose i biologi kan læres her, eller lektionen om bytte og rovdyr kan 
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også tackles omkring haveprojektet. Teknologi kan bruges med applikationer, der 
identificerer planter eller insekter eller fugle. Matematik måler input i havearbejde 
såsom brugte timer og afholdte omkostninger. Sammenligning af omkostninger til 
udbyttet vil gøre en god matematisk øvelse. Humaniora i kunst kan altid minde den 
studerende om at overveje essensen af tilbagevenden, der ikke måles med tal som 
glæden ved at arbejde sammen, havenes indvirkning på miljøet og den gunstige 
konsekvenseffekt af organiske haver og træplantning for at mindske klima 
forandring. 
  
 
Grundlæggende parametre i permakulturdesign 
 
Permakulturdesign er en tilgang til flere løsninger. Følgende grundlæggende 
arbejdskoncepter, der tilbyder vejledning i permakulturdesign, kan bruges i 
forskellige problemløsende, forespørgselsbaseret læring med STEAM. Nogle 
refleksionspunkter på forskellige områder er angivet som grundlag for 
gruppediskussioner. De studerende skal tilskyndes til at komme med forskellige 
objektivbaserede oversættelser af disse arbejdskoncepter. I permakulturstenkning 
stimuleres en kombination af forskellige perspektiver, da det fører til et mere globalt 
syn. 
 
1) Kaos og uorden opstår, når ressourcer tilføjes ud over systemets kapacitet 
til at bruge dem produktivt. 
Landbrug: overforbrug af pesticider. Kaos / uorden: forurening af luft, vand og mad 
har en katastrofal virkning på mennesket. Udtømning af jordens sundhed, hvilket 
fører til lavere udbytter og til sidst madmangel, som FN advarer. 
Kost: over- eller ubevidst spisning fører til fedme. Kaos / lidelse: fysiske og psykiske 
problemer 
Skole: forkælet barns / studerendes opførsel: Kaos / lidelse: nedsat sociale og andre 
færdigheder. For meget lektier til studerende. Kaos / uorden: tab af interesse, 
reduceret koncentrationskraft og nedsat kreativitet. 
 
2) Forurening er en overdreven overflod af en ressource: Forurening er 
produkter, der ikke bruges af noget element i systemet. 
Miljø: ikke-genanvendelig plast, for mange biler. 
Fødevarer: masser af udløbne produkter kastet af supermarkeder. 
Skole: for meget parat-viden læring tillader kun midlertidigt lagret viden, men til sidst 
glemmes, når den ikke bruges af den studerende 
 
3) Mangfoldighed handler ikke om at stable forskellige elementer i et system, 
men snarere antallet af nyttige forbindelser mellem disse elementer. 
Gård / have: stabling optimerer brugen af plads, men uden i tilstrækkelig grad at 
overveje de rigtige ledsagende planter og planternes behov i deres placering, er der 
sandsynligvis skadedyr, over- og underskovsproblemer. 
Mad: Selvom man spiser en bred vifte af mad, hvis de er tomme for kalorier, vil de 
ikke gavne kroppens sundhed. 
Skole: Diversitet i klasseværelset er rigdom, men bekymringer opstår, når læreren 
ikke fremmer nyttige relationer og støtte mellem eleverne. Samarbejde bør fremmes 
mere end konkurrence. 
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4) En ressource er en energilagring, som hjælper udbyttet. 
Gård / have: vandfangere, solpaneler 
Skole: elever er menneskelige ressourcer, der vil hjælpe med at opbygge fremtidig 
økonomisk velstand og samfundsmæssig stabilitet 
Venner: et glimrende eksempel på en konceptuel ressource, der bringer glæde og 
støtte til en person. En god ven støtter den anden person mod opnåelse af hendes / 
hans ambition. 
 
5) Udbytte er antallet af brugbar energi, der er bevaret, lagret eller genereret i 
systemet. 
Gård / have: høsten er udbyttet 
Menneskekrop: dit helbred kan betragtes som et produkt af dine livsstilsvalg 
Skole: kandidater, der beriger samfundet generelt, ikke kun materielt, men socialt, 
kunstnerisk osv. 
  
 
 
 
 
  
Sådan bruges LivingSTEM Manualen effektivt 
 
Manualen giver læseren en oversigt over permakultur i STEAM-uddannelse. Som 
enhver læring kommer en autentisk forståelse af permakultur ikke fra de tusinder af 
breve, der er samlet i denne manual, men fra en reel oplevelse af disciplinen. 
Undervisere, der er interesserede i at følge denne vej, opfordres til at følge et 
Permakultur Design Kursus (infos på permakultur-danmark.dk). At holde fast i 
etikken i permakultur er et stort skridt fremad. Til sidst, et godt eksempel er den 
bedste måde at undervise på. 
 
 
Permakultur impact/effekt test 
 
For at afgøre, om permakulturdesignets principper og etik anvendes korrekt, kan 
følgende bruges som en tjekliste: 
 

 Eleverne lærer, og lærerne uddanner STE (A) M-discipliner med fornyet 
interesse og motivation gennem permakulturens systemiske og holistiske 
tilgang. 

 Elever og lærere ser STEM-færdigheder ikke som et pas til at udfylde højt 
betalte job i fremtiden, men som et middel til at bidrage til innovationer, der er 
socialt ansvarlige og opretholder permakulturens tre etik. 

 Elever, undervisere, politikere, erhverv og andre interessenter begynder at 
inkludere værdien, rigdommen og nødvendigheden af menneskelig 
mangfoldighed i uddannelsessystemet, hvilket afspejles i beskyttelsen af 
grundlæggende menneskerettigheder og alle former for liv. 

 Elever anvender deres kognitive læringskapacitet til at forestille sig og 
opbygge et socioøkonomisk miljø, der opretholder økologiske evner, der er 
forbundet med arv og regenerering, og lærerne giver det omgivende 
læringsmiljø og pædagogik til at støtte dette 
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 Elever lærer altid at overveje jordpleje, menneskeromsorg og retfærdig / 
fremtidig pleje i problemløsende opgaver 

 Eleverne opnår en dyb læring og ægte forståelse af forbindelserne mellem 
alle systemets dele, at det er i sammenkoblingen, et system finder styrke, og 
alle komponenter i systemet har en rolle i dets funktion 

 Elever indser, at de har styrken og kapaciteten til at skabe den fremtid, de 
forestiller sig, og kan det være en fremtid, der respekterer jorden, regenerativ 
og bæredygtig. 
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Permakulturrelaterede ikke-formelle og uformelle 
aktiviteter i STEM-læseplaner 
 
	

af Citizens in Power  
 
 
 
 
 

 
  
  



                   
 
 

 
#LivingSTEM Manualen              https://www.livingstem.eu/ 
 

50 

 
Dette kapitel indeholder ideer og nyttige materialer, der anvender ikke-formelle og 
uformelle tilgange til STEM-læring, mens der indarbejdes permakulturstænkning.  
 
Udgangspunkt for klasseaktiviteter 
  
Bestem målgruppen: Arrangøren skal huske aldersgruppen, uddannelsesniveauet 
og elevernes ekspertiseområder. Inden for Living STEM-rammen anses elever i 
alderen 10-14 år for at have kapacitet til at danne forestillinger og / eller 
grundlæggende niveauer af forståelse af begreberne. 
 
Aktivitetsomfang: Aktivitetenes art skal være passende for det identificerede 
aldersinterval, og de skal designes på en legende måde, tilpasset alderen for at 
engagere elevernne i en aktiv læringsproces, mens de tilegner sig ny viden samtidig. 
 
 
 
 

STEM-læseplanemner og permakultur 
 
I de LivingSTEM-partnerlande er permakultur ikke en del af den officielle STEM-
læseplan. Hvis en elev overhovedet ville have en idé om permakultur, er det 
sandsynligvis opnået uden for den almindelige skole. På dette tidspunkt af 
forberedelsen er det nødvendigt at bestemme og knytte de relevante STEM-emner til 
permakultur og til den valgte aktivitet og derefter undersøge, hvordan de kan 
undervises i en ikke-formel ramme. Living STEM har udviklet 20 aktiviteter ved hjælp 
af et gamification-system (spil, leg, udfordringer) til at hjælpe lærere med at facilitere 
permakultur-inspireret STEM-læring. (se kapitel om Gamification.) 
 
Indendørs og udendørs aktiviteter 
 
 

Integrationen af permakultur i STEM-læring giver fleksibiliteten ved at skabe rammer 
sådan, at aktiviteterne kan udføres både indendørs og udendørs. Nogle eksempler 
på viden erhvervet uden for skolen gennem ikke-formel læring i naturvidenskab og 
uformel videnskab er vist i nedenstående tabel: 
 

Figur	9:	citeret i Eshach,	2007,	p.	176  
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Studieudflugter/feltstudier har vist sig at være den mest anvendte og ikke-formel 
metode. For at opnå optimale resultater er det bedst at bruge denne aktivitet 
supplerende til indendørs undervisning.59  
 
For LivingSTEM-aktiviteter, de foreslåede udflugter for at lave felt studier inkluderer 
permakultur eller økologiske gårde,et  permakulturfælleskab eller arealer, skove, 
parker eller biavl. Et besøg på en permakulturfarm eller et møde med en lokal 
permakultur ekspert giver de eleverne en chance for at få et førstehånds perspektiv 
på konceptet. Ekskursioner giver i alt de studerende mulighed for primære 
oplevelser, der gør dem i stand til at fremme deres observationsevner. At møde en 
permakulturist eller en lokal økologisk landmand er en mulighed for eleverne til at 
interagere med eksperter inden for det interessefelt. Dette er en øvelse med aktiv 
læring, der hjælper med at øge deltagernes engagement og deres interesse for 
emnet, i dette tilfælde permakultur og STEAM. 
  
Besøg eller fordybelse i en permakulturfarm / jord / fælleskab.  
 
Besøg eller fordybelse i en permakulturfarm / jord / gruppe. De fleste 
permakulturfarmebrug eller -samfund tilbyder regelmæssigt organiserede aktiviteter i 
form af besøg, træning, workshops / korte eller lange kurser, festivaler, åbent 
hus/have, designrådgivning osv. Permakultur undervises ofte i ikke-formel og 
uformel uddannelse fra disse aktiviteter arrangeret af permakulturudøvere og 
eksperter.  Ved at deltage i disse aktiviteter kaneleverne anvende den STEM-
relaterede viden, de erhvervede, på en praktiskt måde.  Kontakter i Danmark findes 
via hjemmesiden http://www.permakultur-danmark.dk.Der findes også aktive grupper 
på de sociale medier. Skoler kan også kontakte permakultur@ed-consult.dk for 
vejledning. 
 
Man finder også svar på spørgsmål relateret til f.eks. permakulturblomsten,  bygning 
og energibesparelse, bygning med genbrugs- og naturmateriale, vedvarende energi. 
 

 
Kilde: https://www.ierokipio.org/education 

																																																								
59 CADRE, 2012; Zailan et. Al 2019 
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Kilde: https://www.ierokipio.org/education 
 
Eksempler på aktiviteter, hvor eleverne kan deltage, er skattejagt, geo-coaching, 
seriøse spil og udfordringer osv., hvor lærerne lærer om dyr og planter, som er en 
del af økosystemet i de særlige permakulturlande. Desuden kan eleverne lære om 
ernæring og sund kost, samtidig med at de har mulighed for at smage fødevarer, der 
dyrkes økologisk i permakultur arealer. De kan også lære om fødevaresikkerhed og 
etisk madforbrug.  
 
 
Brug af skolehaver som et aktivt uddannelsesrum 
 
Skolehaver er også nyttige steder for ikke-formelle udendørs pædagogiske 
aktiviteter, der kan give en aktiv læringsoplevelse. Som Kelley og Williams (2014) 
nøjagtigt påpegede, at ”skolehaver og den levende jord i dem kan give en 
stedbaseret kontekst for lærere og studerende til at lære sammen sammen med 
andre medlemmer af samfundet, herunder ikke-menneskelige medlemmer, der 
udvikler en følelse af sammenkobling og forståelse af vores plads i økologiske 
systemer ”.60 Hvis en have er tilgængelig, kan lærere og elever bruge dette landskab 
til at skabe eller i det mindste forsøge at skabe deres egen permakulturjord i et lille 
skala eller en permakultur designet have. Dette er den bedste måde for eleverne at 
observere og lære, anvende det, de lærer og realisere håndgribelige resultater 
gennem direkte kontakt og forbindelse med levende organismer, såsom dyr, planter, 
svampe eller mikroorganismer.  
																																																								
60 Kelley, S. S. and Williams, D. R. (2014) ‘Integrating STEM and Sustainability through 
 Learning Gardens’, CLEARING Supporting environmental literacy education in the  Pacific 
Northwest and Cascadia bioregion, available online at:  
http://clearingmagazine.org/archives/10755 
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Kilde: fra http://clearingmagazineorg/archives/10755 

 
Processen kan involvere jordforberedelse, såning og plantning, pleje, høst og til sidst 
brug af deres egne produkter. En sådan erfaring ofte markerer en følelse af 
empowerment til unge mennesker på grund af de muligheder, de ser og føler med 
hænderne og med deres aktiv deltagelse. Havearbejde frommer forbindelsen med 
den naturlige verden og er derfor afgørende for en dybere forståelse af permakultur 
og en mere positiv tilgang til at tackle klimaændringer. Dette projekt kan tjene som 
en læringskilde i kontinuum. Flere STE (A) M-discipliner kan knyttes til denne 
proces, mens eleverne observerer og interagerer med haven i løbet af studieåret. 
 
Emner og / eller temaer, der kan observeres inkluderer, men er ikke begrænset til: 
havenes økosystem, planter - deres behov og deres forhold til hinanden, naturlig 
gødning, insekternes og andre levende væseners rolle, såsom milliarder 
mikroorganismer i en håndfuld af jorden, virkningen af vejret, hvordan solen, vinden, 
regn og jorden påvirker og interagerer med haven og omvendt, hvilke løsninger man 
skal se efter i tilfælde af problemer i haven, tilstedeværelse og roller af naturligt 
eksisterende kemikalier i jorden.  
 
Socioøkologiske teams, der kan dannes: klimaændringer, ernæring / madvaner, 
global fødevaremangel, kulstofaftryk osv.  
 
Alle STE (A) M- discipliner kan integreres i denne læringsproces. Eleverne udvikler 
færdigheder, såsom ansvarlighed, organisatoriske færdigheder, teamwork, 
observation og kommunikationsevner, problemløsning og endda ledelsesevner.  
 
Det vil være en god praksis for denne holistiske aktive læringsoplevelse at motivere 
de eleverne til at gennemføre:  
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 Data indsamling - niveauet kan adapteres i henhold til deres alder (Kelley og 

Williams 2014).  
 Analyse - foretag sammenligninger mellem arter for at finde ligheder og 

forskelle.  
 Sammenlignende analyse - sammenligning af de observationer, der er 

indsamlet på marken, og den teori / information, eleverne erhvervede i 
klassen. De ville kunne sammenligne, kritisk reflektere over resultaterne og 
dermed bruge, forstærke, stille spørgsmålstegn eller udvide deres tidligere 
viden om emnet. 

 
 

In-class non-formal activities 
  
Som fastslået i kapitlet om ikke-formel og uformel uddannelse, ikke-formel aktiviteter 
ikke foregår udelukkende uden for klasseværelset. De kan forekomme i enhver 
ramme eller setting.61 Hvad er vigtigt er, at aktiviteter er elevcentrerede, inklusibve, 
samtaledrevne, uforudsigelige og tilbyder aktive skalerbare oplevelser,62 som 
inkluderer udforskning og opdagelser.63 Der er masser af ikke-formelle STEM-
uddannelsesaktiviteter, der er relateret til permakultur. Et interaktivt møde med 
eksperter, såsom en permakulturekspert, en økologisk landmand, en permakultur 
byudvikler, en person med miljø ekspertise, praktikere eller virksomheder, der laver 
genbrug, eksperter inden for alternative ressourcer, ernæring eller sund mad. Læring 
og dybdegående viden opnås fra disse eksperters, der giver eleverne muligheder for 
at stille spørgsmål og deltage i diskussioner. 
  
Workshops, samarbejde, teamaktiviteter er også effektive måder at engagere 
eleverne til at lære ved at gøre (learning by doing). I disse grupper kunne de udføre 
eksperimenter, undersøge levende organismer, planter, observere frø arter og 
anatomi, lære om sunde ernæringsvaner, kortlægge lokale fødekilder, opbygge en 
vindmølle osv.  
 
 
 
 
  
Planlægning og design af en permakulturhave læseplan 
 
  
En interessant projektbaseret aktivitet er at planlægge og designecen 
permakulturhave. Det er en aktivitet, der forbedrer elevernes kreativitet og samtidig 
giver dem mulighed for at lære om det grundlæggende ved design og etablering af et 
permakultur areal.  
 

																																																								
61 Smith, Mark K. (2012) informal non-formal and formal education –a brief overview of some different 
approaches, infed, available online at: https://infed.org/mobi/informal 
62 Smith, Mark K. (2012) informal non-formal and formal education  
63 Gorghiu, G., & Santi, E.A. (2016). Applications of Experiential Learning in Science  Education Non-
Formal Contexts. 
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For at kunne organisere en aktiv uformel aktivitet med succes er det grundlæggende 
at designe en læseplan forude. Vi vil bruge aktiviteten "planlægning og design af en 
permakulturhave" som et eksempel for at illustrere, hvordan dette kan gøres i 
praksis.  
 
  
Lektionsfaser  
 
Varighed: I alt 50 minutter 
 
  
  Lektionsfaser  Varighed 
1  Organisation/ gruppedannelse  3 min 
2  Opdatering / kontrol af den tidligere erhvervede viden og 

færdigheder, kontrol af lektier 
10 min 

3  Introduktion til det nye emne  3 min 
4  Sætte læringsmålene og dele dem med eleverne  3 min 
5  Diskuterer om de grundlæggende principper og værdier af 

permakultur. Planlægning af et virtuelt permakulturbaseret 
design på disse værdier på papir.  

15 min  

6  Overførsel af designideen fra papiret på computeren ved 
hjælp af en CAD (computerstøttet designsoftware)   

10 min  

7  At stille spørgsmål og øvelser til lektier for at sikre 
fastholdelse af viden.  

4 min 

8  Refleksionstid 2 min 
   I alt 50 min  
 
  
Lektionsmål 
 
Efter afslutningen af denne ikke-formelle pædagogiske aktivitet forventes at elverne: 
  

 lære om de grundlæggende principper og begreber i permakultur og 
miljøspørgsmål.  

 kunne anvende denne viden og overføre den til praksis ved at skabe deres 
egen virtuelle have.  

 analysere deres projekterfaringer.  
  
  
Varighed 
 
Aktiviteten skal gennemføres inden for tidsrammen af en undervisningstime (50-60 
minutter). For yderligere at forbedre aktiviteten, kunne læreren implementere den i to 
følgende undervisningstimer, således at eleverne i den første time kan fokusere på 
at designe den virtuelle have på papir og i den efterfølgende time kan designe den 
på computer. Dette giver dem mulighed for at skabe et mere avanceret slutprodukt. 
Der findes CAD- og andre designprogrammer til permakulturdesign, der kan være 
interessante at udforske.  
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STEM-koncepter (fra de officielle læseplaner)  
  
Gennem denne ikke-formelle aktivitet vil eleverne udforske en række STEM-
koncepter. De fleste af dem stammer fra den første komponent i STEM, som er 
videnskab. Disse begreber inkluderer miljømæssig og bæredygtig udvikling og 
produktion, undersøgelse og analyse af planter og andre levende organismer. 
Samtidig vil eleverne i løbet af den anden del af lektionen udføre planlægning og 
design ved hjælp af et computerprogram, der anvender teknologibaserede 
teknikker.  
  
Tips til undervisere 
 
For at sikre, at alle elever bliver aktivt involveret under aktiviteten, bør lærerne danne 
velbalancerede grupper med hensyn til køn, tidligere dokumenteret kompetence på 
emnet og bløde færdigheder, som hver elev kan have. Desuden kan blanding af 
elever, der allerede har illustreret bedre engagement og mere interesse, med elever, 
der viser mindre interesse for det specifikke emne, forbedre læringsprocessen og 
tilbyde teamet motivation. Det er en fordel, at har  elever med gode IKT-færdigheder 
i hver hold, da anden del af aktiviteten er computerbaseret. 
 
Metoder 
 
Ikke-formelt arbejde i grupper; interaktive diskussioner; design af et virtuelt rum.  
 
Medier og teknikker 
 
Integrering af STEM og bæredygtighedsuddannelse gennem skolehaver: 
http://clearingmagazine.org/archives/10755 
Permakultur have design:	 https://www.youtube.com/watch?v=5AWE6RdXD2U 
Permakultur have planer:	 https://www.youtube.com/watch?v=77qUQg3jPM8 
 
 
Materialer og ressourcer 
 
Pen, papir, tegneblyanter, farvede blyanter, computer (CAD program). 
  
Learning Outcomes/gained competences: 
 
Ved at gennemføre denne aktivitet vil deltagerne være i stand til at udøve og udvikle 
de bløde færdigheder, der er vigtige for deres fremskridt i skolen. Først og fremmest 
ved at arbejde og samarbejde i grupper vil de forbedre deres evne til at arbejde som 
medlem af et team. Desuden vil de også udvikle kritisk tænkning, da de bliver nødt til 
at tænke og bedømme, hvordan de kan designe deres eget permakulturareal. I 
processen med at planlægge og designe deres have er det sandsynligt, at de står 
over for nogle problemer. For at overvinde problemerne eller forhindringerne vil de 
blive udfordret til at udvikle problemløsningskompetencer, der anvender 
permakulturstænkning integreret i deres STEAM-læring.   
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Inkludering 
	
af Logopsycom 
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Hvad betyder det at være inkluderende? Inklusion, især i uddannelse, er ikke kun om 
at sikre, at tilpasse materialer, for at alle profiler af eleverne få adgang til disse 
materialer og være i stand til at følge det hele. Det sørger også for, at de elever, der 
har vanskeligheder, ved, hvordan de bruger disse materialer. Inklusion handler også 
om at ændre den måde, hvorpå ting er organiseret i skolen, så de passer til 
elevernes behov, uden at de andre studerende bliver hindret i deres læring. Det er 
grundlæggende at gøre læring fleksibel, og det kræver konstant tænkning på 
lærerens praksis og eleverners måde at tilegne sig viden på. Denne tilgang er 
virkelig fokuseret på processen og ikke på resultaterne. Det har et syn på 
uddannelse, der mener, at individuelle forskelle mellem elever er en kilde til rigdom 
og mangfoldighed og ikke et problem.                        
 
 
Inkluderende tilgang ved  specifikke indlærings-
vanskeligheder (Specific Learning Disorde -SLD) 
 
I dette projekt har vi til hensigt at øge bevidstheden om vigtigheden af at udvikle en 
livsstil, der er bæredygtig hos børn i de tidlige stadier i deres liv . Det er naturligvis 
vigtigt at sikre, at målene med dette projekt vil blive realiseret med alle elever i 
betragtning, uden undtagelse. Som sådan kan vi forestiller en ny opfattelse af en 
samfund, at give mere opmærksomhed ved at sikre, at alle tilgængelige 
læringsmaterialer er inklusive.      
    
Mens de fleste værktøjer i dette kapitel vil koncentrere sig om integration og 
tilpasninger for elever med specifikke indlæringsvanskeligheder, er der masser af 
andre lidelser og handicap, der ville have gavn af af kollaborativ læring vi tilbyder i 
dette projekt, og de tilpasninger, vi foreslår i dette kapitel (ADHD, autisme, 
osv).             
 
Ifølge underbyggede videnskabelige skøn har mellem 5 og 12 procent af den 
europæiske befolkning en specifik indlæringsforstyrrelse eller SLD, og de 
navigerer gennem livet i en stort set ikke 'DYS'-venlig verden. Andelen af elever, der 
potentielt kan have problemer med at følge ikke-tilpassede materialer, er således 
højere end de fleste ville forvente. Da uddannelse skal være tilgængelig for alle 
elever, vil vi bestræbe os på at tilpasse vores indhold så meget som muligt.    
            
I denne del af vejledningen vil vi lave en oversigt over de forskellige 
indlæringsforstyrrelser, den indflydelse disse forstyrrelser kan have i skolen, 
fordelene ved inklusion, måden at tilpasse undervisningsmateriale på og det 
specifikke case af SLD'er og permakultur.   
 
  
Hvad er SLD'er?  
 
Først og fremmest er det vigtigt at forstå, at SLD'er ikke stammer fra en fysisk 
svækkelse, såsom syns- eller hørehæmning, et motorisk handicap eller en mental 
retardation. Det skyldes heller ikke en følelsesmæssig forstyrrelse eller en ulempe 
som medfører økonomiske, miljømæssige eller kulturelle konsekvenser.      
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SLD'er har en neurobiologisk årsag, der påvirker den måde, hjernen behandler 
information på: hvordan den modtager, integrerer, bevarer og udtrykker information. 
Dette kan forstyrre den kognitive udvikling af en læringsevne, som læsning, 
skrivning, tale, matematik eller planlægning og koordinering af motoriske 
opgaver.              
   
Her er de forskellige specifikke lidelser, som normalt er anført:  
 

§ Dysleksi: forårsager vanskeligheder med læsning og sprogbaserede 
behandlingsevner. Denne lidelse er den mest almindelige, og det er ikke 
sjældent, at den overlapper hinanden. Dette overlappende fænomen kaldes 
co-occurence (samtidig forkomst), vi forklarer det lidt længere i dette 
kapitel.     

§ Dysgrafi: påvirker en persons håndskriftsevne og finmotorik. Det vil være 
mest bemærkelsesværdigt som en ulæselig håndskrift.       

§ Dyscalculia: påvirker en persons evne til at forstå tal og lære matematiske 
fakta.   

§ Dysfasi: oversættes til vanskeligheder med at tale og forstå talte ord.   
§ Dyspraxia: oversættes til vanskeligheder med bevægelse og koordination, 

sprog og tale. Denne sidste lidelse dog er normalt klassificeret som en 
Developmental Coordination Disorder og ikke som en specifik læring lidelse, 
men vi vil tage fat på det alligevel, da det også påvirker læreprocessen og 
uddannelse.        

  
Den ekstra udfordring ved co-occurrence (samtidig forekomst)  
 
Som vi sagde, nogle gange vil en person udvise flere SLD'er på samme tid, dette 
fænomen kaldes "Co-forekomst". Ifølge publikationen fra 2014 af det franske 
nationale institut for sundheds- og medicinsk forskning (Inserm) har 40% af børnene 
med en “Dys” også mindst en yderligere ledsagende Dys. 
 
Den Europæiske Dyslexia Forbund mener, at:        
  

 50% af personer med dysleksi er også dyspraxiske .    
 40% af personer med dyspraxi er enten ordblinde eller har forskelle i 

opmærksomhed.  
 85% af personer med dysfasi er også ordblinde.  
 20% af personer med dysleksi har forskelle i opmærksomhed med eller uden 

hyperaktivitet.  
 50% af hyperaktive børn er dyslektiske osv.  

  
Identifikationen af forstyrrelsen er kritisk for at kunne give dem passende støtte. En 
uidentificeret Dys vil få eleven til at stå over for større vanskeligheder, da hans eller 
hendes vanskeligheder ikke vil blive taget i betragtning af lærerne, underviserne eller 
forældrene, og der derfor ikke er nogen chance for, at han eller hun får den 
passende pleje af lidelsen eller har muligheden for at gå gennem skolen med 
tilpassede metoder eller værktøjer.        
 
Jo tidligere denne identifikation er udført, jo tidligere er det muligt at arbejde med 
eleven for at kompensere for hans/hendes vanskeligheder, finde relevante 
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håndteringsmekanismer, etablere en dialog med skolerne osv. Lærere, der er 
opmærksomme på nogle tidlige indikatorer, er ofte på forreste linje med tidlig 
identifikation, men det er vigtigt at sige, at en ekspertdiagnose altid er den eneste 
løsning til at vurdere barnet og få den passende hjælp.     
 
  
Hvad er indvirkningen i skolen?   
 
Det første virkelige problem, som nogen af disse lidelser forårsager for elever, er, at 
de til enhver tid er nødt til at gøre en ekstra indsats for at følge rytmen, fordi deres 
hjerne er permanent i double tasking tilstand. Ofte kan en bestemt 
indlæringsforstyrrelse observeres, når der er manglende evne til at automatisere en 
type opgaver, som de fleste børn og mennesker har automatiseret hurtigt eller tidligt. 
Klassemiljø kan ofte være overvældende for Dys- studerende. De er normalt 
overfyldte, travle steder, der har mange distraktioner.       
              
Hvad der er vigtigt at huske er, at en elev med indlæringsvanskeligheder i et 
klasseværelse påvirker alle deltagere i undervisningsindlæringsprocessen:    

 
 Eleverne: der kan føle sig anderledes end sine jævnaldrende på grund af 

hans indlæringsvanskeligheder         
 Klassekammeraterne: som ved ikke at vide, hvad "indlæringsvanskeligheder" 

og deres udfordringer er, måske betragter dem som mindre intelligente og 
håner dem    

 Lærerne: der har brug for passende pædagogiske metoder til disse 
studerende og afbalancerer dem med de metoder, der bruges til de andre  

 
Disse effekter kan forstyrre undervisningen, hvis ordentlig kommunikation ikke finder 
sted, og hvis lærerne ikke prøver at anvende metoder og værktøjer, som giver 
adgang til effektiv læring for alle.      
  
Hver specifik læringsforstyrrelse kan også generere deres eget sæt udfordringer, der 
påvirker elevernes skoleliv:      
  
Dysleksi påvirker elevens evne til at lære at læse og skrive. Disse færdigheder er 
allerede vanskelige at erhverve, men med de kognitive vanskeligheder ved at 
dechifrere en tilføjet tekst , er de nødt til at gøre dobbelt så meget som muligt for at 
lære. Hvad der sker er, at hjernen tager længere tid at forbinde bogstaver og ord 
med anden form for viden og kan påvirke læsefluens, afkodning, læseforståelse, 
tilbagekaldelse, skrivning, stavning og undertiden tale og kan eksistere sammen med 
andre relaterede lidelser. Da det meste af vores nuværende uddannelsessystem er 
afhængig af læse- og skrivefærdigheder, kan en kognitiv lidelse, der påvirker disse 
områder, vise sig at være en reel udfordring.                      
  
Dysgrafi vil påvirke skriveprocessen, hovedsageligt en persons håndskriftsevne og 
finmotorik. Dette kan omfatte vanskeligheder med at huske specifikke ortografiske 
kombinationer, problemer med stavning, fysisk planlægning på papir, sekventering af 
sætninger i ord (mens du skriver, sætter bogstaverne, ord i den rigtige rækkefølge 
med adskillelser mellem ord på de rigtige steder), komponering af skrivning, eller 
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tænker og skriver på samme tid. Samt en tendens til overlappende bogstaver, 
overlappende ord og inkonsekvent afstand.                  
  
Dyscalculia vil normalt resultere i vanskeligheder med at forstå matematiske 
symboler såvel som at huske og organisere tal, hvilket hindrer dem i beregning eller 
abstrakte matematiske operationer. De kan også have svært ved at fortælle og 
estimere tid eller simpelthen have problemer med at tælle. Som et resultat er læring 
af STEM med Dyscalculia endnu mere af en udfordring end normalt.                    
  
Dysfasi typisk viser i vanskeligheder tale og forstå talte ord, som kan være en 
udfordring i de mundtlige øvelser og præsentationer, der ofte kræves i 
klasseværelset. Dette kan tage form af vanskeligheder med at sekvensere sætninger 
i ord, når de høres. Det kan føles som at lytte til et fremmed sprog og ikke vide, 
hvornår det ene ord slutter, og det næste begynder. De vil normalt have 
vanskeligheder med at konstruere strukturen i en sætning eller en historie.            
  
Dyspraxia vises normalt med problemer med bevægelse, koordination, sprog og 
tale. Denne lidelse er kendetegnet ved vanskeligheder med muskelkontrol (inklusive 
øjenkontrol) og finmotoriske færdigheder, som forårsager problemer med bevægelse 
og koordination, især hånd-øjenbevægelser, sprog og tale. I tilfælde af praktiske 
aktiviteter såsom nogle, der er indført i Permakultur pædagogik , Dyspraxic børn bør 
overvåges især i alle fine motorik Activit erne, især udendørs eller ved brug af 
redskaber, der kan udgøre en vis fare.                  
  
 
Fordelene ved inklusion: Hvorfor inkludere personer med SLD?    
 
Ikke alene er elever med sekundærdomæner intelligent, fuld af potentiale og 
fortjener af en tilpasset uddannelse, men de har også en unik syn på begreber og 
livet på grund af deres anderledes oplevelse af deres miljø. Derfor, i stedet for at 
efterlade dem med sig selv i en dårligt tilpasset verden, er det nødvendigt at være 
åben for en dialog, så vi kan undersøge, hvad de kan tilbyde i form af ideer, 
opfattelser, og ud af boksen tænkning . Flere måder at nærme sig ideer og 
problemer såvel som out-of-the-box tænkning er trods alt, hvad STEM- læring 
tilskynder til . Vi kan opleve SLD som simpelthen nogen, der har en 
indlæringsforstyrrelse, men det kan også opfattes som "de har en anden type 
rækkefølge", en anden måde at behandle information på end den, som vi udvikler 
over tid i vores samfund. Inklusion vil berige vores samfund, når vi lærer vore børn at 
genkende , at alle har hans / hendes stre ngths og svagheder . Mennesker med 
SLD'er er og vil være en integreret del af vores samfund og har brug for at blive 
inkluderet og værdsat så meget som alle andre.                 
 
 
Benefits for the pupils with SLD  
Fra elevernes side med SLD giver det dem mulighed for at udvikle de nødvendige 
færdigheder for at blomstre i deres professionelle og personlige liv. De vil være i 
stand til at fungere i et samfund, der ikke er iboende tilpasset deres behov, og vil 
erhverve nogle værktøjer, der hjælper dem med at navigere mere trygt gennem livet. 
De vil også føle sig mere integrerede i gruppen og vil være i stand til at trives både 
personligt og akademisk eller professionelt.        
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Fordelene ved SLD i permakultur og omvendt  
Konceptet permakultur design er i høj grad baseret på observation, og logisk 
tænkning for at have en holistisk tilgang til at designe et system.  At se det store 
billede er normalt en af de stærke sider hos mennesker med SLD. 
Permakulturfilosofien og den type tænkning, som SLD ofte viser, kan kompatibelt 
blandes for at komme med logiske konklusioner og deraf følgende handlinger.  
  
I henhold til permakulturprincipper har alt og alle noget at bidrage til helheden, har et 
formål og er forbundet med resten. Permakulturens bæredygtighedsprincip hviler på 
den rigdom og stabilitet, der er rodfæstet i mangfoldighed. Alt dette er i 
overensstemmelse med filosofien om inklusion.  
 
Fordele for samfundet   
Fra det samfundsmæssige perspektiv og fra synsvinkler af de mere traditionelt 
tilpassede elever udvider inklusion spektret af neurodiversitet i tankerne og 
fremtidige samfundsmedlemmer. Kort sagt, afhængigt af kulturen og individerne, har 
vi visse fælles styrker og svagheder i vores kognitive behandling af information i 
vores miljø. Ved at kombinere de komplementære kompetencer i de ikke-dys og dys 
studerende vil alle have potentiale til at hjælpe hinanden udvikle hvis hver elev 
behov er plejet korrekt. Ved at sætte perspektiver på hver studerendes styrker og 
svagheder kan vi udvide området med udvikling og innovation. Mennesker med SLD 
har tendens til at være hårdtarbejdende, da de er nødt til at arbejde ekstra hårdt for 
at kompensere for deres naturlige foretrukne måde at behandle information på i et 
akademisk, sprogorienteret samfund. De har også visualisere ting i 3D, er mere 
tilbøjelige til at være i stand til at se det store billede, for at se forbindelser mellem 
begreber, og til generelt tænke visuelt, da de ord og skrivning er som regel ikke 
deres forte . Ikke alene er sådanne færdigheder reale aktiver inden for STEM, men 
også ved at inkludere alle , vi løfte hele samfundet derved åbne adgang til et bredere 
panel af kompetencer og en diversificeret syn på verden, problemer og af deres 
potentielle løsninger.     
 
 
Sådan tilpasses undervisningsmateriale generelt  
 
Der er flere teknikker og små rimelige tilpasninger, der kan foretages og vil gavne 
alle i klasselokalet uden at hindre nogen i at lære. Disse tilpasninger ville være:   
 
Angående struktur, det er altid bedre at starte lektionen med en eksplicit forklaring 
af aktiviteten, sætte klare retningslinjer og opdele opgaverne i klare, små trin, hvis 
det er nødvendigt. Brug visuelle elementer til at illustrere begreberne. Sørg for at 
insistere på de vigtige elementer, der kan præsenteres i punkttegn for klarhedens 
skyld. Sørg for at afsætte nok tid til at realisere hvert trin eller hver opgave, og at alle 
har forstået alt, inden du fortsætter.        
 
Angående miljøet, det skal være stille, men med nok multisensoriske stimuli til at 
muliggøre en dybdegående læring. Stimuli skal være relevant for lektionen og ikke 
unødvendige distraktioner. Det er bedre at undgå rodet og overfyldte rum med 
henblik på at hjælpe de studerende orientere sig nemt og fokus på opgaven ved 
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hånden, i stedet for at skulle koncentrere sig om ikke at støde ind i noget eller 
nogen. Om det specielle arrangement eller værktøjer er det bedre at forsøge at 
undgå lang øjenbevægelse og støtte eleverne med opgaver, der involverer 
rumadministration.   
             
Angående opgaverne, det er bedre at multiplicere typer øvelser for at træne 
eleverne i at behandle forskellige typer situationer, men at have dem til at fokusere 
på en opgave ad gangen. For alle øvelser er det altid bedre at fokusere på logik 
snarere end hukommelse. Især til alle opgaver, der involverer finmotorik, skal du 
prøve at reducere mængden af skriveopgaver og undgå vanskelige manipulationer, 
så eleverne kan koncentrere sig om lektionens indhold mere end at udføre en 
støtteopgave.              
 
Angående alt skriftligt materiale, da læsning normalt er en kilde til udfordring, 
tilrådes det at bruge en tilpasset skrifttype til skriftlige retningslinjer som f.eks. Arial, 
Century Gothic eller OpenDys . Den indbyrdes afstand skal være på 1,5 i mellem 
linjerne , i en skrifttype størrelse, at intervallerne mellem 12 og 14. For læsbarhed 
skyld og for at hjælpe eleverne navigere i teksten, det bør ikke være berettiget , men 
justeret til venstre. Den Teksten bør også opdeles i mindre stykker og korte, klare 
sætninger. Ideelt set er det bedre at strukturere de forskellige trin eller dele af 
teksten med tydelige titler, undertekster osv.                               
Det er bedre at udskrive  kun på den ene side af papiret blot for at undgå 
manipulation af at skulle vende sider. Med hensyn til generelle aspekt, anbefales det 
at bruge farver til særskilte oplysninger, men det er vigtigt at være konsekvent i de 
farvekoder og at forsøge at bruge off-white eller pastel farvet papir når det er 
muligt.              
 
Angående grupperne, det er bedre at favorisere små, forskelligartede grupper og 
forsøge at fremme samarbejde, da det vil kombinere styrkerne hos alle deltagere. 
Ideelt set er det godt at præsentere rollemodeller for studerende med SLD for at 
styrke deres tillid.           
Som en generel regel, er det bedre at forsøge at foreslå kreative, konstruktive 
aktiviteter, snarere end udelukkelse eller konkurrencemæssige-baserede aktiviteter. 
Der foretrækkes også kooperative store værktøjer i stedet for små individuelle 
værktøjer, der kræver præcise motoriske færdigheder.         
  
Implementering af inkluderende tilgang garanterer ikke automatisk, at studerende 
med Dys ikke diskrimineres af deres jævnaldrende eller endda lærere og andre 
fagfolk på grund af mange stereotyper og fordomme. Den bedste strategi er at 
konstant at øge bevidstheden, selvom det er svært at finde de rigtige ord og komme i 
gang. Gennemsigtig kommunikation og åben holdning er afgørende i processen med 
at blive fortrolig med Dys liv.            
  
 
The case of permaculture and SLDs  
 
I tilfælde af permakultur er der mange muligheder for at tilpasse skolemateriale til 
børn med SLD'er. Hvad der er interessant er, at vi vil bruge en praktisk læring i 
stedet for en akademisk tilgang.     
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Fordelene ved SLD i permakultur og omvendt   
Hele konceptet med permakultur er baseret på observation og logisk design for at 
have en holistisk tilgang, der opretholder vores hverdag og forbrug.   At se det store 
billede er normalt en af de stærke sider hos mennesker med SLD. Den permakultur 
filosofi og den form for tænkning , at sekundærdomæner ofte skærm virkelig er 
baseret på konkrete fakta og observerbar evolution, efterfulgt af logiske konklusioner 
og deraf følgende handlinger. Det er også en gennemtænkt, lang proces med forsøg 
og fejl, der vil blive lavet undervejs.       
 
Permakultur er ikke kun en døråbning til STEM- skolematerialer , det er også en 
døråbning til en bæredygtig livsstil for vores samfund og en døråbning til en 
tankeproces, der handler om integration, integration og mangfoldighed. I henhold til 
permakulturprincipper har alt og alle noget at bidrage til helheden, har et formål og er 
knyttet til resten. Permakulturens princip om bæredygtighed hviler på den rigdom og 
stabilitet, der er rodfæstet i mangfoldighed og blandinger. Alt dette er i 
overensstemmelse med filosofien om inklusion. Permakulturfilosofi, selvom den er 
rodfæstet i fødevareproduktionen, kan udvides til at omfatte den sociale og 
samfundsmæssige filosofi.           
  
Permakultur orienteret specifikke materialer tilpasninger     
Konkret kan tilpasning af permakulturundervisning og principper for SLD 
sammenfattes som følger med:        
I tilfælde af Permakultur specielt, er det interessant at kapitalisere på strukturerede 
multisensoriske metoder til undervisning og til ikke stole der alt for meget på 
skriftlige, tekst materialer.             
I de tilfælde hvor det er nødvendigt med skriftlige eller trykte materialer, er det 
interessant at favorisere skemaer, billeder, kort, tegninger, skalamodeller eller mock-
ups, der illustrerer de forskellige videnskabelige og permakulturelle begreber. Disse 
grafik understøtter læringsprocessen effektivt.       
En del af processen skal selvfølgelig forberedes og undervises i klassen. I så fald 
tilrådes det at følge de tip, der er skrevet i afsnittet om tilpasning af skriftligt materiale 
ovenfor. Udskriv på den ene side af papiret (hvis det er muligt, hvid), hold 
sætningerne korte og klare. Mens vi taler om permakultur, at en opmærksomhed 
bruge genbrugspapir og at forklare, hvorfor du bruger det er godt du gør det til 
eleven kunne være en god introduktion gateway til emnet bæredygtighed.       
            
Med permakultur har vi også mulighed for at koncentrere os om praktiske øvelser 
med mundtlige direktiver og direkte vejledning på stedet . Dette er også 
muligheden for at vise de fysiske, direkte processer i realtid. Kort, miniaturebilleder 
kan bruges i klassen og derefter bringes ud på stedet f eller sammenligning med den 
faktiske verden . Det ville også være interessant at udforske ideen om et terrarium 
med en plante for at observere udviklingen af en voksende plante og den måde , 
hvorpå rødder vokser, og fotosyntese fungerer for at have en del af haven inde i 
klasseværelset og en del af klasselokale i haven.                  
  
For læringsmiljøet, især på stedet, er det vigtigt at holde grupperne små, og 
forsøge at give et åbent, overskueligt plads til at arbejde. Det er godt at være særlig 
opmærksom på sikkerheden og være omhyggelig med ikke at have skarpe værktøjer 
eller grene, som eleverne kan komme til at snuble over. Elever med forstyrrelser i 
finmotorik skal følges nøje, når de bruger værktøjer, der kan udgøre en fare.      
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Med hensyn til aktiviteterne, i tilfælde af at bygge noget eller udføre noget manuelt 
arbejde, er det vigtigt at forsøge at undgå opgaver, der kræver finmotorik, og at 
favorisere samarbejdsopgaver og aktiviteter, da det vil fremme kommunikation og 
teamwork.          
  
Ud over alle tilpasninger er det vigtigste punkt at være opmærksom på alle elever og 
sørge for, at de alle følger aktiviteten, deltager, forstår og har det sjovt.      
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Pædagogisk vejledning: Inklusion i permakultur 
 
af  Générations.Bio 
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Permakulturprincip: Brug og værdsæt mangfoldighed 
 
Begrebet inklusivitet er iboende i permakulturens principper. Dette fremgår tydeligt af 
et af dets tolv principper: Brug og værdsæt mangfoldighed. Den naturlige verden 
består af en lang række og variationer i livet. I permakulturdesign, for at opnå et 
modstandsdygtigt og regenerativt system, anses mangfoldighed for at være 
afgørende for at reducere sårbarhed. Når det lykkes os at finde de gavnlige 
relationer mellem organismerne, resulterer deres kombination i gensidigt gavnlige 
forhold. Derfor vokser de bedre, producerer højere udbytter, modstår skadedyr og 
sygdomme og er totalt set meget mere modstandsdygtige i et sådant system.64  
 
Hvis vi opfordrer unge til nøje at undersøge dette princip ud fra den menneskelige 
kontekst, vil de indse, at sådanne funktionelle forhold genererer de samme gunstige 
resultater i det menneskelige samfund. Menneskelig mangfoldighed er afgørende for 
fremskridt, fordi, som den respekterede uddannelsesekspert, Ken Robinson, 
forklarer: “Når menneskeliv er præget af mangfoldighed - mangfoldighed af tanke, 
mangfoldighed af evner, mangfoldighed af talent, afhænger vores samfund og vores 
virksomheder af en bred vifte af intellektuel kapacitet ... ”.65  
 
Det er denne heterogenitet, der er roden til kulturel rigdom, der definerer 
menneskeheden. Kunsten at designe gavnlige relationer i menneskelige 
interaktioner fra den mindste sociale enhed i familien kan skaleres op til større 
menneskelige økosystemer. Det vil være spændende for eleverne at anvende denne 
parallel i deres undersøgelse af STEAM, hvor videnskaben om biologi og økologi er 
fantasifuldt kombineret med humaniora og samfundsvidenskab. 
 
Underviseren kan drage fordel af denne analogi ved at tage en sammenlignende 
analyse af biodiversitet i et naturligt økosystem i klassen op og elevernes 
mangfoldighed i klasseværelset - der dækker elevernes læringsbehov, talenter, 
færdigheder og interesser. Det vil naturligvis være vigtigt at påpege eller endnu 
bedre at bringe klassen til at reflektere sammen og evaluere 
 

 funktionerne for hver komponent: planterne og insekterne i haven parallelt 
med eleverne i klassen                      

 hvert elements multifunktionalitet: evaluere en plante / nogle planter og dens / 
deres flere roller, og analogt kan eleverne liste hvert af deres træk, egnskab 
eller karakter,                      

 forholdet mellem de observerede funktioner til hinanden. I et haveøkosystem 
er et let eksempel “de tre søstre”: majs tilbyder støtte til bønner at klatre på, 
squash gennem de store blade holder jorden fugtig og holder ukrudtet væk, 
og bønnerne understøtter alle tre planter, der leverer kvælstof. I 
klassesætningen: hvordan supplerer deres træk og færdigheder hinanden. 
Hvordan kan eller støtter eleverne hinanden i klassen eller 
udenfor?                      

 virkningen af alle disse på hver komponent: i haven giver de gensidigt 
gavnlige forhold hvert element mulighed for at udforske sine mange roller, og 
dette bidrager til en blomstrende elastisk og regenerativ have; i klassen / 
skolen stimulerer et hjælpsomt og støttende miljø en gunstig 

																																																								
64 https://deepgreenpermaculture.com 
65 Transforming the Future of Education, USI Events 2019 
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læringsatmosfære, der øger den individuelle produktivitet og dermed hele 
klassens.                      

 
 
Permakultur princip: Brug kanter og værdsæt marginalen 
 
Inklusivitet fremkaldes også i permakulturprincippet: "Brug kanter og værdsæt 
marginalen, forklaret som grænsefladen mellem ting er, hvor de mest interessante 
begivenheder finder sted og ofte er de mest værdifulde, forskelligartede og 
produktive elementer i systemet.”66  
 
I menneskelige samfund er det konvergensen af forskellige grupper af mennesker, 
hvor læringsoplevelsen er befæstet. At lære af den måde, hvorpå andre mennesker 
lever, tænker, opfører sig, arbejder, kommunikerer eller indhenter viden, forbedrer 
ikke kun den sociale udvikling, men udvider også individets perspektiver. Denne 
kanteffekt kan tjene som en udskydningsplade til at integrere videnskab (økologi) og 
kunst (sociokulturelle emner) til at foretage virkelige samfundsmæssige spørgsmål 
som tolerance, migration og andre multikulturelle bekymringer. 
  
Følgende er nogle mulige udgangspunkt for klassediskussion og udveksling: 
 
I kanter skabes unikke arter, der adskiller sig fra de to grænsende økosystemer, ved 
fusionen, og mangfoldigheden af organismer gør ofte kanten mere modstandsdygtig. 
Tilskynd de studerende til at reflektere ved at bruge denne forudsætning som 
grundlag. For eksempel vil et barn, der er født af blandede raceforældre, ikke kun 
have fysiske træk, der adskiller sig fra begge forældre, men er også mere 
sandsynligt, at de vil have et relativt mere åbent synspunkt, der rummer de to 
forskellige kulturer hos hendes / hans forældre. Det accepteres mere end stiltiende, 
at multikulturelle møder ofte fjerner fordomme.                      
  
Kanter er vært for mere mangfoldighed af arter, fordi de arter, der trives langs disse 
kanter, er i stand til at udnytte de to levesteder eller økosystemer mest muligt. Tag 
sammenhængen med læring, hvor en eller to STEAM-discipliner mødes, hvor en 
mere forstørret opfattelse og en dybere forståelse af emnet forekommer. Et 
yderligere forenklet eksempel for ti til fjorten årige er dette: når man lytter til to ideer, 
vil en tredje idé, der bruger de to, sandsynligvis være mere omfattende og unik på 
samme tid.         
              
Disse kanter, eller hvad økologer kalder "økotoner", inkluderer sumpområder - 
overgangen mellem tørre og våde økosystemer, græsarealer - mellem ørken og 
skov eller i mangroveskove - hvor jord- og havøkosystemer konvergerer. Ændringer i 
klimatiske forhold, blandt andre faktorer, skaber kanter. Økotoner bruges af økologer 
til at studere klimaændringer.67 Mens det lærer økotoner, og hvordan de påvirker 
klimaforandringerne, kan det også være en vej til at tilskynde studerende til 
selvudfoldelse. Lektionen kan også knyttes til de personlige ændringer, som de 
studerende møder og gennemgår i det virkelige liv. Tilskynd dem til at nævne 
eksempler - de kan være skift på skole eller opholdssted eller enhver anden lignende 

																																																								
66 https://permacultureprinciples.com/principles/_11/ 
67 https://byjus.com/free-ias-prep/ecotone/ 
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oplevelse, som de føler sig trygge på at diskutere i klassen og opmuntre dem til at 
overveje de lektioner, de har lært fra en sådan ”livskant”. 
 
Kanteffekten kan observeres i en have, hvor der er en pludselig ændring i jordtyper. 
Studerende kan eksperimentere med at identificere eller skabe sådanne økotoner i 
deres haveprojekt. Denne læring kan spilles ved at forbinde den med den aktivitet, 
der er foreslået i udfordringer med spil og leg (gamification) kaldet: Permakultur og 
biologi, hvor der identificeres planter, insekter og andre observerbare organismer.    
                   
Anvendelse af kant som designmetode i permakultur følger logikken, at da kanter er, 
hvor mest produktivitet og større mangfoldighed af arter findes, er det bedst at sikre, 
at kanter er til stede eller optimeres i ens design. Dette designprincip skal naturligvis 
læres, inden de studerende går i gang med designet af en permakulturinspireret 
have i skolen eller i samfundet. Underviseren kan udnytte denne praktiske aktivitet til 
at tackle emner inden for samfundsvidenskab og humaniora, der falder ind under 
kunsten.                        
  
Forskellene i de studerendes læringstempo, læringsstil, læringsbehov (eller 
handicap) er ikke isoleret fra permakulturens inkluderende synspunkt. Det kan også 
være nyttigt at bringe denne bevidsthed til de studerende om at kultivere forståelse. 
At lære, hvordan hjerner fungerer, og hvordan hjerner behandler information, kan 
være en meget spændende lektion at lære. Det vil være interessant at indsprøjte de 
trivielle anekdoter, som nogle genier, som Einstein, Darwin og andre, der opdagede 
usædvanligt nye ideer, faktisk kæmpede i skolen på grund af deres 
indlæringsvanskeligheder. At fordi deres hjerner er forbundet forskelligt, er de i stand 
til at se og analysere ting på forskellige måder end dem, der ikke har "dys" -
problemer. En ekspert inden for dette felt - en medfølende og dedikeret psykolog, for 
eksempel i overensstemmelse med forældrene til dysstuderende og de studerende 
selv, kan blive inviteret i klassen til på en sjov og omfattende måde at præsentere 
sagen om indlæringsvanskeligheder, der i øjeblikket er mærket som 
handicap.                        
  
I kanteffekten skaber mødet mellem to systemer den bedste mangfoldighed og 
modstandsdygtighed. Bevidsthed fra de studerende uden dysproblemer vil bringe 
dem til et mere medfølende terræn og derved fremme en sundere interaktion med 
dysbørn. Mangfoldighed giver livlige livserfaringer og giver ofte mere produktivitet. I 
denne praktiske praktiske øvelse lærer de studerende selv at skabe rigdom, få mest 
muligt ud af mangfoldigheden i deres liv og i deres læringsoplevelser.                      
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Pædagogisk vejledning for on-site facilitatorer   
 
af ed-consult 
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LivingSTEM-projektet anvender en holistisk og "hel skole" tilgang til at motivere og 
stimulere de unge elevers og deres læreres interesse i at opdage permakultur for at 
støtte dem med at tilegne sig vigtige færdigheder inden for STEAM. Dette kan ske 
gennem processen med at skabe en skolegård/-have eller andre 
undersøgelsesbaserede aktiviteter, der har til formål at give dem mulighed for at 
opfatte skønhed og bæredygtighed i deres miljø, der er i overensstemmelse med 
FNs globale mål. Disse bestræbelser er en kompleks proces og kræver en dygtig 
facilitator med stærke lederskabskompetencer for at involvere, engagere og 
kontinuerligt motivere holdet. Det tværfaglige team kan bestå af lærere, 
administrativt personale, studerende, forældre, jævnaldrende og andre interessenter 
for at skabe stærkt engagement fra samfundet. Ved at lette samarbejdet opnås 
bedre resultater og fælles værdier. I de følgende retningslinjer er vores fokus på 
oprettelsen af en permakulturinspireret have. Men disse retningslinjer gælder også i 
alle de andre innovative aktiviteter, som skolen kan vælge at påbegynde, når 
permakultur integreres i STEAM-læring. 
 
 
Hvem kan tage rollen som facilitator? 
 
Den ideelle facilitator kan vælges blandt skolens ledelsespersonale eller fra 
lærerpersonalet. Alternativt kan den nationale LivingSTEM-projektpartner også 
hjælpe med facilitering. Et team af facilitatorer er også en god mulighed at overveje. 
Dette involverer to eksperter, der deler opgaverne og håndterer kompleksiteten. 
Teamarbejde vil sikre kontinuitet i projektet, hvis en co-facilitator ikke er tilstede på 
grund af helligdage, sygefravær eller af andre grunde. 
  
Opgaverne for facilitatoren eller facilitator teamet 
 
Facilitatoren har en lang række opgaver at udføre for at gøre det lettere for de 
mennesker, der deltager i projektet. De vigtigste opgaver vil være at 
 

 hjælpe med at opbygge stærke hold med studerende / elever, lærere, 
trænere, jævnaldrende, permakultureksperter, projektmedlemmer muligvis 
forældre og andet teknisk personale fra skolen og repræsentanter fra 
skoleledelsen 

 støtte deltagerne i forståelsen af deres fælles mål gennem mentoring, 
coaching og træningsassistence for at sikre, at alle deltagere samlet går 
videre i implementeringsprocessen 

 strukturere samtaler og anvende passende gruppefaciliteringsteknikker for at 
holde diskussioner effektive og produktive 

 strukturere aktiviteterne 
 styre enhver konflikt eller problemer, der måtte opstå, og skabe konsensus 
 fremme empati og en positiv ånd 
 opmuntre til aktiv lytning 
 fremme samarbejde og motivere folk til at komme med og dele ideer, tanker 

og perspektiver  
 skabe et inkluderende miljø 
 at være den konstante påmindelse for holdet om principperne og etikken i 

permakultur, som er grundlaget for hele aktiviteten. 
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Sætter holdet sammen  
 
Valg af et solidt og motiveret hold i begyndelsen af skoleåret er en anden vigtig 
opgave. Det er ideelt for holdet at omfatte mindst et medlem af skoleledelsen, en 
eller flere STEAM-lærere, en studerende fra hver deltagende klasse, 
forældrerepræsentanter samt et servicepersonale til at hjælpe med praktiske 
opgaver. 
  
Afskedigelser er nyttige i et team, så et teammedlem altid er tilgængeligt til at 
gennemføre permakulturskolens haveprojekt, også under hensyntagen til fraværet af 
mennesker i tilfælde af sygdom eller af anden grund. 
  
Det er mest nyttigt at involvere eksperter fra nationale permakulturforeninger. At 
engagere lokalsamfundet - som kan hjælpe med at opbygge og / eller tilvejebringe 
infrastrukturer, vedligeholdelse af haverne i ferier eller med tilladelser eller andre 
bekymringer, er altid nyttigt. 
  
At have hele teamet til at lytte til en lokal dedikeret permakulturudøver eller ekspert 
er afgørende ikke bare for at forstå det dybere koncept for projektet, men også for at 
trække alle mod et fælles mål, mens de fremmer fællesskab i teamet og i projektet, 
så at teamet bliver mere modstandsdygtigt. 
 
Planlægning og andre tips 
 
En tidsplan til gennemførelse af dette permakultur-inspirerede haveprojekt kan 
udarbejdes når som helst i løbet af skoleåret. Planlægning kunne være i 
begyndelsen, midten eller slutningen af skoleåret, afhængigt af mange faktorer, der 
måtte overvejes: det lokale klima, skolens eget aktivitetsprogram, tidsplaner for det 
potentielle hold osv. Regelmæssigt møde, såsom månedligt team møder, vil hjælpe 
med at finjustere tidsplanen og omfordele opgaverne, hvis det er nødvendigt. 
  
Selvom det inden for permakulturstænkningen altid opfordres til direkte kontakt 
anbefales det at have et digitalt rum, hvor LivingSTEM-teamet kan kommunikere og 
dele ideer og erfaringer. Det også anbefales at dokumentere processen. 
  
Oprettelsen af en permakultur-inspireret skolegård bør ikke tages som en opgave, 
men som en fælles sjov læringsoplevelse. At give ejerskabet af projektet til eleverne 
er altid motiverende, hvilket gør projektet til en personlig såvel som en kollektiv 
oplevelse. Det er nødt til at forblive inden for permakulturen og tænke hvert trin på 
vejen og indse, at små realiserbare handlinger eller bidrag er små skridt tættere på 
løsninger til klimaforandring. Det er vigtigt at indse, at selve projektet ikke er målet, 
men midlerne til at lære STEAM færdigheder og relatere viden til virkelige problemer. 
Eleverne vil blive ledet til at få visdom og know-how fra naturen gennem deres 
interaktion med planterne og andre organismer og med hinanden og vil derfor 
opdage og tilegne sig nye færdigheder, som de straks kan bruge. 
  
 
Forberedelse af aktiviteten 
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Skoleår starter normalt i midten af august i de nordiske lande og i september i de 
fleste vest- og sydeuropæiske lande, så tidsrammen varierer lidt på tværs af 
projektpartnerlandene. Der er også forskellige forhold i de lande, der skal tages i 
betragtning. Klimaet fra Danmark til Cypern og fra Spanien til Polen er helt 
anderledes, vækstsæsonerne varierer, og der er et større udvalg af afgrøder i 
Middelhavslandene. Det er vigtigt at bemærke, at designprocessen i permakultur kan 
anvendes og tilpasses enhver klimaforhold. 
  
Ideelt set bør et helt skoleår afsættes til at designe og realisere permakulturhaven og 
opleve dens fordele. Det vil være mest nyttigt at bestemme antallet af timer pr. Uge, 
der er nødvendigt i denne aktivitet som en gruppe. Learning Canvas Design, der 
introduceres i næste kapitel, vil være nyttigt for holdet i forberedelsesprocessen. Når 
man husker, at denne aktivitet er at hjælpe de studerende med at uddybe deres 
læring om STEAM-fagene og for dem at tilegne sig STEAM-færdigheder på hvert 
klasseniveau, kan facilitatorerne sammen med lærerne derefter sammensætte 
pædagogiske ideer centreret om disse formål. 
  
Desuden anbefales to relaterede tværfaglige projekter hver uge for at give de 
studerende et godt greb om problemstillingerne, starte processen og opbygge den 
grundlæggende infrastruktur på projektstadiet, hvor resultater allerede kan ses og 
evalueres. De kunne være projektbegivenheder organiseret som kreative 
begivenheder i form af et Bootcamp eller et MakerSpace. Projektet skal være sjovt 
med udfordrende, udforskende, og oplevelsesmæssige aktiviteter med nogle 
incitamenter til exceptionelle resultater. Ideelt set kan alle elever i alderen 10 til 14 
inkluderes. Hvis det ikke er muligt, skal der vælges et niveau. 
  
Med en god forståelse af permakulturprincipperne vil facilitatorerne og teamet være i 
stand til at nærme sig dette projekt fra et perspektiv af en ny læringsoplevelse. Alle 
vil indse, at projektet ikke starter med såning eller plantning eller med forberedelse af 
området. Det starter ikke med udarbejdelsen af et team til at realisere projektet. 
Permakulturprojekter begynder altid med både et defineret mål og tankevækkende 
observation. Permakultur tænkning skal danne rammen for hele forberedelses 
processen. Her er et groft overblik over processen: 
 

 Sætter målet 
 Søgning efter arealer og beslutning om placering  
 Identificering og analyse af elementerne på arealer 
 Oprettelse af designet 
 Beslutning om planterne / Såning af planterne 
 Forberedelse af området 
 Såning direkte eller genplantning 

 
  
Processen er ikke linear, da nogle opgaver overlapper hinanden. De kan muligvis 
allerede anvendes fra beslutningsprocessen ved gennemførelsen af projektet. Det er 
vigtigt at huske, at en god permakulturhave er modstandsdygtig, selvregulerende og 
bæredygtig. Det er i oplevelsen af designprocessen, at autentisk læring kan opnås. 
Forbindelsen mellem STEAM-lektioner, og etikken og principperne for permakultur 
fremmer kritisk og problemløsende tænkning hos eleverne. 
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Med dette i baggrund udføres opgaverne: teoretisk introduktion, forskningsfase, 
tilpasning af læseplanerne i fag, der dækker STE (A) M til at omfatte LivingSTEM-
aktiviteter, netværksaktiviteter, besøg i permakulturhaver osv. 
 
Nødvendige materialer 
 
Her er mulige materialer, som kunne bruges i prjektet. Listen kan variere alt efter 
målsætningen, de lokale betingelser og mange andre faktorer. 
 
Et bibliotek - virtuelt, og fysisk med bøger om permakultur på det lokale sprog 
Et arealer ved skolen eller i nærheden, alternativt kan permakulturprincipper læres 
ved at lave minihaver i potter eller endda vinbokse. 
Træ til at bygge hævede senge 
Jord 
Kompost og barkflis 
Frø og planter 
Hvis det er muligt i skole, kunne der være græssende dyr - kylling, ænder eller får, 
som skal købes eller kunne doneres af landmænd 
Træ til at bygge en stald for dyrene 
Havearbejde og et rum til opbevaring af haveredskaber 
Vand 
Elektricitet / energiforsyning 
Computere / Ipads / kameraer til dokumentation af processen 
Skrive / male / design værktøjer 
Madlavningsfaciliteter 
 
Hvis det er muligt, skal alle materialer være organiske og ikke forurenende på nogen 
måde. Principperne for den cirkulære økonomi bør anvendes, og, hvor det er muligt, 
skal genbrugsmaterialer skaffes. Det giver bedre resultater. 
 
Et anbefalet designprocesværktøj til implementering af permakulturskolehaven er 
GoSADIMENT-værktøjet 68, bestående af følgende trin: 
 

 Mål: Samling af alle visioner og fastlæggelse af konkrete mål, som kan blive 
revideret og tilpasset under processen 

 Undersøgelse: Indsamling af information om alle færdighederne i teamet og, 
hvor det er nødvendigt, undervise - lære - tilegne sig nye færdigheder / 
STEAM-færdigheder for at nå målene. Desuden skal teamet med de 
studerendes behov finde ud af, hvem der skal tilføjes i teamet, netværket, 
gruppen af interessenter 

 Analyse: Holdene analyserer, hvilke infrastrukturer og materialer der findes, 
hvilke materialer der skal bruges, hvilket udstyr der er nødvendigt. Kan det 
produceres på skolen eller købes / erhverves. 

 Design: Planlægning og kortlægning af haven 
 Implementering: At realisere haven fra teori til praksis 
 Vedligeholdelse: Pleje af haven, tage ukrudt ud, beskytte mod skadedyr, vand 

planterne, give næring, tage sig af dyrene 
 Evaluering: At vurdere, hvad der gik godt, hvad der mislykkedes  

																																																								
68 Aaen, Holcomb 2017 
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 Tweaking: Foretag justeringer, tilpasninger, finjustering 
 
 
Målgruppetilpasning: tidsplaner, værktøjer og direktiver  
  
LivingSTEM-pædagogiske implementeringsplanen skal tilpasses, både vandret i 
hele Europa for at blive tilpasset STEM-direktiverne fra de nationale, regionale eller 
lokale skolemyndigheder og vertikalt for atimødekomme behovene i de forskellige 
uddannelsessystemer og passe ind i strategierne og tidsplanerne i de deltagende 
skoler. 
  
Som nævnt i de foregående kapitler, afspejles vigtigheden af STEM-uddannelse for 
at reagere på fremtidige kvalifikationsmangler på arbejdsmarkedet i EU-politikker og 
kommunikation, og Kommissionen lancerede en STE(A)M-koalition, der samler 
forskellige uddannelsessektorer, erhvervslivet og den offentlige sektor, arbejdsgivere 
til at fremme optagelsen af relevante STE(A)M-emner og modernisere STE(A)M og 
andre læseplaner gennem mere tværfaglige programmer. Alligevel ser man på 
STE(A)M-strategier i de forskellige medlemsstater, herunder i LivingSTEM-
projektlandene, ganske ujævn. Der er et par initiativer og et par projekter relateret til 
STE(A)M, men sammenhængende strategier er endnu ikke på plads.  
  
Den tværfaglige tilgang i LivingSTEM-projektet, og de pædagogiske metoder til 
samarbejde, udforskende, oplevelsesrig, nysgerrig, inkluderende og holistisk læring 
er meget innovative og kan blive bedste praksis for de nye STEM-strategier i de 
deltagende lande og videre. 
  
Det anbefales at tilpasse LivingSTEM-læseplanerne til de nationale direktiver i de 
enkelte STEM-discipliner og samarbejde med interessenter og beslutningstagere om 
at integrere LivingSTEM-metoder og indhold i nationale STEM-strategier og 
fremtidige direktiver. LivingSTEM-projektet har en anden ambition om at tilvejebringe 
værktøjer og strategier til at tackle de globale udfordringer i forbindelse med 
klimaændringer og at bringe FNs globale bæredygtighedsmål i overensstemmelse 
med implementeringen af permakulturhaverne. 
  
LivingSTEM-projektet, gennem integrationen af permakultur i den almindelige 
uddannelse, påtager sig ambitionen om at give elever og andre interessenter 
mulighed for at være en del af løsningerne til at afbøde klimaforandringer. 
  
For at vurdere virkningen af LivingSTEM-implementeringen i de deltagende skoler 
skal der i standardpraksis leveres et kvalitetsværktøj til regelmæssigt at måle de 
opnåede færdigheder. LivingSTEM-projektet fremmer dog fokus på den organiske 
læringsproces og fremmer mere resultatorienterede og elever-tilpassede typer 
evaluering. 
  
Hvis det er nødvendigt, skal der foretages tilpasninger, og justeringer for at sikre 
anvendeligheden for de forskellige aldersgrupper fra 10 til 14 i forskellige 
uddannelseskulturer. 
  
Før implementeringen skal behovene for de specifikke målgrupper vurderes for at 
forberede sig på en vellykket implementering af de lokale LivingSTEM 
permakulturhaver. 
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Partnerne i LivingSTEM-projektet, og mange skoler i deres respektive lande 
(Belgien, Cypern, Danmark, Italien, Polen og Spanien) fremmer innovative 
pædagogiske metoder, såsom samarbejdslæring og samfundsbaseret læring. 
LivingSTEM-partnerne, der er udstyret med den passende baggrund inden for både 
permakultur, og ledelse af projekter, vil hjælpe den lokale facilitator, tilbyde eller 
arrangere uddannelse og tilbyde vejledning til de involverede lærere. Dette er for at 
fremme brugen af metoder, der skaber stimulerende læringsoplevelser. 
  
Permakulturhaven skal ses som et langsigtet projekt, fordi det er et levende projekt. 
Yderligere relaterede projekter med langsigtede perspektiver, hvor lærere underviser 
i andre fag, kan overvejes. 
  
LivingSTEM-projektet er i god overensstemmelse med europæiske og nationale 
direktiver, der giver en række udfordringer, spil samt indendørs og udendørs 
aktiviteter for at fremme STEM-færdighedsindlæring. Som eksempel inkluderer 
nationale direktiver i Danmark for grundskoleelever og gymnasieelever følgende 
dygtige principper for at motivere for naturfag - kaldet 6 C'erne: 
  
At konstruere personlig mening  
Valg  
Udfordring   
Styring  
Samarbejde 
Konsekvenser, der fremmer selveffektivitet og deling 
  
Når man ser på kapitlerne om permakultur og en dyb forståelse af denne disciplin, er 
LivingSTEM-projektet godt tilpasset ovenstående. Pilotaktiviteterne i LivingSTEM-
projektet er målrettet til aldersgrupper på 10-12 eller 13-14. Materialerne, og 
lektionsplanerne er skalerbare til højere eller justerbare til lavere aldersgrupper. 
 
 
 
 
 
Implementering af en permakultur skole have  
 
Der er nogle grundlæggende krav til oprettelse af en permakulturskolehave. 
Tilgængeligheden af et passende rum er vigtigt. Størrelsen har ingen betydning. En 
permakulturekspert i teamet eller en ekspert udenfra vil være mest nyttigt for at sikre, 
at permakulturretningslinjerne ved valg af placering følges. LivingSTEM-partner 
hjælper med at skabe kontatkt til en permakulturekspert. 
  
De primære, og vitale elementer, der skal overvejes ved valg af placering, er:  
 
Vand, Sollys, Jord og Vind.  
 
Det er vigtigt at huske på, at udvælgelsesprocessen er en integreret del af 
designprocessen, derfor er elevernes involvering i afgørende. 
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Vandets tilgængelighed: Vand er kilden til liv, så det er afgørende for alle væsener. 
Steder med for meget vand efter kraftig nedbør eller dem, der oplever tørke, kan 
bruges i permakultur, fordi dens designprincipper gør det muligt at tackle disse 
udfordringer og omdanne dem til løsninger. Men da projektet er for unge elever uden 
mange års træning i permakultur, er det bedst at undgå disse områder til dette 
begynderprojekt. 
  
Sollyseksponering: Sollys er energikilden til væksten af planterne og alle væsener. 
Forskellige planter har forskellige sollysbehov. Soltilgængelighed er en del af 
observationsprocessen ved valg af arealet. 
  
Jorden: Dette er vigtigt for væksten af planterne. Skønheden i permakultur er dens 
evne til at genoprette jordens sundhed. I tilfælde af begrænsede valg af placering 
bør jord af dårlig kvalitet ikke være afskrækkende. Igen, da eleverne lige er startet 
op, vil et område med jord af god kvalitet lette tingene for dem, men det er ikke en 
forudsætning. 
  
Luft / vind: Vind påvirker havenes vækst og overordnede velfærd. Dette er vigtigt at 
tage højde for langsigtet syn. Kraftig vind kan påvirke vand- og sol- / 
varmeforsyningen i området, såvel som planernes modstand. Forurenede områder 
skulle undgås, med hensyn til børnenes sundhed. Permakulturekspertise kunne 
hjælpe med at mindske effekten af forurening, men det er selvfølgelig mere for 
erfarne permakulturister. 
 
 
Tilsyn og sikkerhed 
 
Der skal altid være mindst en lærer til stede, der fører tilsyn med arbejdet. Alternativt 
kunne forældre eller frivillige assistenter fra samfundet være involveret i at overvåge 
børnene og yde mentorskab, coaching og support.  
 
 
 
 
Der er visse risici, når man arbejder i naturen, som også findes, når børn leger 
udenfor. 
 
Risici 
 

 Eksisterende allergier mod pollen, planter, dyr - lærere skal være 
opmærksomme på dette 

 Flåter er sandsynligvis de farligste dyr, der forårsager borreliose 
 Giftige slanger - hugorme er ret almindelige i Danmark 
 Giftige planter 
 Rovdyr (f.eks. ulve, ræve, rovfugle) der går efter kylling, ænder og får 
 Myggestik i sydlige områder 
 Bi-stik - som kan forårsage allergisk chock 
 Børn arbejder med værktøj - save, knive, spader - der kan være et uheld 
 Bakterier i jorden, i vandet 
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 Der bør udarbejdes enkle retningslinjer for sikkerhed og hygiejne og en 
adfærdskodeks, der identificerer risici og giver risikoreducerende 
foranstaltninger. Vigtige foranstaltninger er at vaske hænderne ordentligt efter 
at have arbejdet i haven, at bære handsker, at bære sikkerhedsbriller og tøj til 
bestemt håndværk. 

 Retningslinjer findes ofte på skolerne. De nationale og lokale regler bør 
kontrolleres og følges. 

 
Grundlæggende forholdsregler 
 
Regelmæssig håndvask tilskyndes, selvom jordkontakt menes at styrke ens 
immunsystem. Brug af havehandsker er nyttigt for førstegangsgartnere, men kan 
være valgfri. Hænderne skal vaskes grundigt efter besøg på gården i tilfælde af 
kontakt med dyr for at undgå spredning af smitsomme bakterier blandt deltagerne. 
Gør børnene opmærksomme på vigtigheden at følge sikkerhedsforanstaltninger. 
 
 
Konkrete eksempler for aktiviteter året rundt 
 
Nedenfor er en mulig model at overveje i din planlægning. LivingSTEM opfordrer 
undervisere til at udarbejde din egen planlægning, nøje indregne dine mål, 
skoleforskrifter, og tidsplaner, skolefaciliteter, samfundsforhold og selvfølgelig 
elevernes behov. Planlægningen eller forberedelsen kan gennemføres i slutningen 
af skoleåret til klar implementering i begyndelsen af det følgende år med mindre 
justeringer, hvis det er nødvendigt. Værktøjer, og teknikker findes i dette kapitel og i 
andre kapitler i denne manual i håb om at udstyre, hjælpe og inspirere underviseren 
til at udarbejde en plan for projektet, der er lokalt kompatibelt. For yderligere 
referencer og ideer kan du finde mange eksempler i LivingSTEM-biblioteket med 
ressourcer. 
 
 
 
Juni/juli - 1. år:  Planlægning 
Forud for den lange sommerferie og begyndelsen af det nye skoleår tildeles lærere 
deres nye klasser, og der oprettes specielle funktioner, tidsplaner og tidsplaner, 
lærere orienteres om nye direktiver og udvikling, og der oprettes tematiske hold, der 
arbejder sammen i løbet af den næste skoleår. Dette ville være tid til at oprette et 
tematisk LivingSTEM-lærerteam, kernen i det fulde team, der skal samles i 
begyndelsen af skoleåret. 
 
Living STEM-projektet vil have en stærk systemisk indvirkning, hvis de teoretiske og 
praktiske sessioner vil blive integreret i tidsplanerne for det nye skoleår. En eller to 
skoletimer om ugen for hver deltagende klasse ville være passende til teoretiske og 
praktiske STEM-projektsessioner ledet af lærere fra forskellige STEM-fag. 
Tværfaglige sessioner kunne planlægges på tværs af flere lønklasser. Hvis det er 
muligt, skal der planlægges en eller to projektuge for skoleåret. 
  
August/september 
Skoleåret starter normalt i august i Danmark og i september i de andre deltagende 
lande. De første to uger bruges ofte til læreruddannelse og forberedende arbejde. 
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Hvad der skal gøres, er at oprette et læringsrum med håndbøger i biblioteket samt et 
e-bibliotek med nyttig litteratur på det lokale sprog.  
 
Når de studerende vender tilbage, er det tid til at danne LivingSTEM-
implementeringsteamet.  Sommermånederne er for det meste høstmåneder. 
 
Forslag til aktiviteter: 
  
Introduktion til LivingSTEM og permakultur principper: 
Denne vejledning giver mange indsigter til at starte integrationen af permakultur i 
STEAM-læseplaner. Det anbefales altid at invitere en ekspert til at tale om dette 
emne. Da permakultur som forklaret i denne manual er en meget bred disciplin, kan 
de ekspertern at tilpasse foredraget i henhold til bestemte sæt mål. Flere foredrag 
eller workshops kan organiseres gennem hele skoleåret. 
  
En pep-talk af en lærer, projektmedlem og / eller en repræsentant fra det nationale 
permakulturnetværk kan også være en god start.  
 
Besøg et permakultursted: 
 

 Vælg nogle frugter og grøntsager  
 Tag nogle jordprøver 
 Tage billeder 
 Forstå principperne 
 Tilbage i skolen  

  
Udfordringerne: 

 Forbered sunde måltider med den samlede mad 
 Find ud af, hvad der er sundt ved maden 
 Besøg et lokalt supermarked og se ingredienserne i din yndlings mad 
 Gør forskning på hvad tilsætningsstoffer i fødevarer kan gøre for dit helbred 
 Analyser jordprøverne - en ekspert fra en landbrugskonsulent eller et 

laboratorium kan blive inviteret, eller skoleklassen kan besøge et laboratorium 
og analysere prøver 

 Forskning for at lære mere om jordens kvalitet og hvordan man forbedrer den 
med kompost 

  
STE (A) M færdigheder erhvervet: 
S - jordbiologi og kemi, fødevarekemi, fysiologi, økologi .. 
T - analyse ved hjælp af tekniske værktøjer, planteinformation ved hjælp af  
        apps, CAD - program til design 
E - realisering af haven er en ingeniørproces, de kan også lære om (trist)  
         virkeligheden af genteknologi i landbruget; brugen af permakulturdesign er at  
         træne de studerende i en holistisk ingeniørmetode 
A - kreativt maddesign, empati, samarbejde, nysgerrig læring, samfundsvidenskab, 
      der behandles, vil beskæftige sig med mange aktuelle sociale spørgsmål 
M - måling af næringsstoffer i jord og mad, læring af mønstre er geometri stavet sjov. 
      I deres havearbejde vil de blive udsat for fraktaler og Fibonacci-serier, som er  
      spændende springbrædder til matematikindlæring. 
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Oktober/november 
LivingSTEM-teamet begynder at designe permakultur skolehaven. Afhængigt af 
pladsen og faciliteterne kan haven have mange former - fra meget små gryder, 
containere eller endda vinkasser til individuelle eller små grupper af studerende, når 
der ikke er tilstrækkelig plads udenfor til sofistikerede haver med hævede senge, 
drivhuse / polytunneler og husly til dyr. For komplekse projekter ville det være nyttigt 
at involvere en ekspert fra den nationale permakulturforening. 
 
Designprocessen kunne starte med en brainstorming og tegning på hvert 
klasseniveau. Lego® Serious Play®-metoden ville være et godt værktøj til at designe 
haven, men papir, pap, farveblyanter, saks og andre kreative materialer ville også 
være nyttige. 
   
Udfordringerne: 
 

 Gruppearbejde med lærere og / eller eksperter og facilitatoren 
 Design den mest succesrige permakulturhave måles ud fra dens 

modstandsdygtighed, regenerative kvalitet og bæredygtighed. Skønheden 
bringes af de rigtige elementer sammensat. 

 Konstruer haven, forbered jorden og plant de første frø69  
 Design og konstruer den smukkeste urtespiral  

  
 
 
 
STE (A) M færdigheder erhvervet: 
S - betingelser for vækst - sollys, vand, jordens kvalitet, temperatur, ... 
T - opførelse af haven 
E - design af haven med intelligent bæredygtig energi og vand  
            forsyning / administrationsnet 
A - kreativt design, tegning, maleri, bygning, empati, samarbejdslæring 
M - måling, beregning af nødvendige næringsstoffer, solstråling, budgetplanlægning 
  
December/januar 
Det er måneder med meget korte dage i de nordlige lande, hvor haven hviler. I 
Sydeuropa kunne man plante nogle frø. Børnene lærer at beskytte sengene og 
planterne med et tæppe af blade eller halm eller fårefleece.  
 
Tiden skal bruges til at tegne en plan, hvad der skal plantes, lære om forskellige 
afgrøder, bestille / købe frøene, teste frøens levedygtighed. 
 
I klassen kunne eleverne lære om dyrenes rolle i biodynamisk landbrug og i 
permakultur. De kan lære om biologi af kylling, ænder og får, hvordan man opdrætter 
dem, hvordan man tager sig af dem, hvad de spiser, fordelene, de medfører for 
permakulturhaven. Studerende med deres lærere kunne besøge gårde for at møde 
dyrene og finde ud af deres behov og fordele. 
 
Udfordringerne: 
																																																								
69 see Greutnink 2019, chapter 10 for inspirations 
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 Hvert team af studerende med en lærer laver layoutet af haven med en plan 

for de afgrøder, de ønsker at dyrke 
 Dyr i permakulturhaver: Behov og fordele 

  
STE (A) M færdigheder erhvervet: 
S - landbrugsfærdigheder, biologi af kylling, ænder, får og deres fordele for naturen  
       vedligeholdelse 
T - test af frøens modstandsdygtighed 
E - tegning af en plan for afgrøderne, design af ly til husdyr 
A - kreativt design, empati 
M - statistik (modstandsdygtighedstest), budget til opbevaring af dyr (husly / mad /  
       dyrlæge) og deres omkostninger / fordel 70 
 
Februar/marts 
Dette er tiden til lancering af permakulturhaverne, dvs. fyldning af potter eller senge 
med kompost og jord. Når det stadig er koldt, kan de første frø startes på en solrig 
vindueskarm. I marts, når jorden varmer op, kan grøntsager sås i de udvendige 
senge giver71 en god liste over afgrøder, der skal sås. 
 
  
 
Udfordringerne: 
 

 Forbered den smukkeste permakultur bed (individuel eller lille gruppe) 
 Beskriv planterne og deres behov - jordtyper, lys, vanding 
 Beskriv deres næringsstoffer, og hvad de kan bruges til 

  
STE (A) M færdigheder erhvervet: 
S - landbrugsfærdigheder, beskrivelse af planterne og deres specificiteter 
T - vand / energi / jord / komposthåndtering 
E - bygning af praktiske vand / energiforsyningsanordninger 
A - kreativt design, empati 
M - måling af næringsstoffer i jorden, der er nødvendige for at få gode resultater 
  
April/maj 
Dette er højsæsonen for havearbejde. De frø, vi har sået, vokser nu og fylder senge 
og potter. Der kunne være nogle skadedyr, der dukker op, f.eks. insekter, svampe, 
mus. Vi lærer om biologiske metoder til at beskytte planterne med insektnet, barkflis, 
udtynding af senge for at give planterne mere plads til at dyrke, hærde grøntsager. 
Hvis der er dyr, vil de også blive angrebet og angrebet af flåter og orme, og det er 
lammetid. 
 
Udfordringerne: 
 

 Udvikle strategier og værktøjer til at klare skadedyr (uden kemi) 

																																																								
70 (Greutnink 2019, p. 185)  
71 ( Greutnink 2019, p. 192 
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 Dyrepleje: Lamning, beskyttelse mod flåter, insekter, orme, der forårsager 
sygdomme 

  
  
STE (A) M færdigheder erhvervet: 
S - gør planter modstandsdygtige, lærer om sygdomme hos planter og husdyr 
T - intelligente teknologier til forsvar af planter og dyr 
E - bygning / konstruktion 
A - kreativt design, empati 
M - sundhedsstatistikker  
  
Juni/ juli 
Det er tid til eksamen og masser af festligheder og fester, inden skolerne lukker for 
helligdage. Og det er tid til at høste lækre ting. Skolen skal forberede en projektuge / 
Bootcamp / fest med konkurrence om at tilberede den mest lækre mad fra 
Permakulturhaven. De lærer også processer til konservering af mad for at undgå 
madspild. Vinterafgrøder kan sås. 
 
Inden du tager på ferie, skal der laves en opgaveliste, hvordan du tager dig af haven 
under fraværet. 
Der skal foretages en evaluering af hele processen og kvaliteten af 
implementeringen. 
  
 
Udfordringerne: 
 

 Forberedelse af en fest med den mest kreative lækre lokale mad fra haven 
(måske med nogle lokale kosttilskud) - en konkurrence 

 Sådan undgår eller håndteres   madspild 
 Hvordan vi bidrog til FN's globale mål 

 
  
STE (A) M færdigheder erhvervet: 
S - madens biologi og kemi 
T - intelligente teknologier til konservering af mad 
E - konstruktion af automatiske vandingssystemer 
A - kunsten at tilberede smuk velsmagende lokal mad 
M - beregning af næringsstoffer i mad 
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Activity Design to Guide the Partnership  
 
af EDU Lab  
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Sådan opbygges et stærkt partnerskab for Living STEM-aktiviteter  
 
Som det fremgik tydeligt i de foregående kapitler, kræver de aktiviteter, der er 
foreslået af LivingSTEM-projektet, samarbejde mellem forskellige professionelle 
personer, som yder både en uddannelsesmæssig og kommunikativ indsats.  Af disse 
og andre grunde er et af de centrale aspekter af dette projekt at vejlede undervisere i 
at opbygge et solidt og varigt partnerskab og netværk.  
  
I forbindelse med skolernes organisation og struktur for at fremme læring, begrebet 
interessenter (stakeholdere) og samarbejdspartnere, involverer lærere, elever, 
forældre, politikere, skole forvaltningsmyndigheder (lokale, regionale og statslige / 
nationale), læreruddannelse colleges og akademikere/forskere inden for deres rolle 
at analysere, fortolke og afsløre betydningen af udførte handlinger.       
  
Disse partnere kan også spille en rolle i samfundsbaseret læring, der henviser til den 
praksis at forbinde det, der undervises i skolen, med det omgivende samfund, som 
kan omfatte lokal historie, litteratur og kulturarv, ud over lokale eksperter, 
institutioner og naturlige miljøer. Fællesskabsbaseret læring motiveres også af troen 
på, at alle i samfundet har iboende uddannelsesmæssige aktiver, som lærere kan 
bruge til at forbedre læringsoplevelser for eleverne, så at mange aktører skulle 
involveres i processen.    
 
Af denne grund er det nødvendigt at analysere mulighederne i området og at 
designe nye partnerskabsmodeller.  Et af de grundlæggende principper for 
permakultur siger: Integrer ikke segreger. Og ud over at anvende dette i haven, kan 
vi også anvende det på samfund, grupper eller organisationer. Bæredygtighed er 
noget, vi opnår i fællesskab gennem samarbejde - det er ikke noget, vi gør alene.  
 
Et værktøj til co-design: Learning Design Canvas    
 
For at designe og implementere en vellykket aktivitet vil vi nu introducere et 
læringsdesign Canvas, der vil guide det lokale partnerskab i design og effektiv 
implementering af aktiviteterne og i etablering af et stærkt lokalt partnernetværk.    
 
Brug af en Canvas til STEM-læringsprojekter hjælper dig med at forstå, hvordan 
aktiviteten passer ind i det større billede af skolestrategien ved at skabe værdi på 
kort og lang sigt. Disse oplysninger er vigtige for at skabe tillid og hjælpe med at 
overbevise interessenter og partnere om at støtte dit projekt.  
  
For lærere: En lærer kan bruge CANVAS værktøjet til at forstå, hvad projektet vil 
være, og hvordan det vil tilføje værdi til skoleprogrammet og hjælpe hende/ham med 
at beslutte, om det er værd at fortsætte med, eller om det har brug for revisioner.   
.  
For grupperne: Det kan også bruges i brainstorm-sessioner med 
interessenter/stakeholdere og partnere i dit læringsprojekt. Du kan udskrive en stor 
version og bruge "post it notes" til at distribuere ideer over det trykte CANVAS og 
fremme teamengagementet og idéens udvikling uden at miste fokus på de 
strategiske mål.  Man kan med fordel bruge Lego® Serious Play® metoden sammen 
med CANVAS til at udvikle strategier i flere dimensioner. 
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At udfylde CANVASSEN er ret simpel. Der er 8 sektioner:  
 

        
            

            
            

            
            

            
            

 
  
Inden for hvert afsnit er der en etiket og en kort beskrivelse af, hvordan man udfylder 
sektionen. Giv blot et svar på spørgsmålene i hvert afsnit, så får du det første kladde 
til dit læringsdesign CANVAS.   
 
Formålet med dette kapitel er at hjælpe især med partnerskabsopbygning, så 
fokuserer man mere på partnere og interessenter.  
 
Information om pædagogisk strategi, læringsmål og aktiviteter, kan findes i 
Manualen. 
  
Den bedste måde er at starte fra højre side og at først fokusere på målgruppen.  
 
 

  
Organisation  
  

  
Fordele, det medfører  
  

Foreslåede tiltag for at opbygge 
partnerskabet  

Skoler  Giv målgruppen            
Har interne STEM 

færdigheder            

Inddrag skolen på alle 
niveauer: lærere, 
direktører, interne 
og eksterne 
samarbejdspartnere 
osv.            

Permakulturfarm  Færdigheder i 
permakultur-
uddannelse            

Samarbejde med interne 
eksperter / 
landmænd            

Kendskab til områdets 
typiske 
karakteristika          
  
vært for en del af 

aktiviteterne            

Definer samarbejdet i en 
formel aftale            

Vælg gården under 
hensyntagen til 
logistiske problemer 
(lokale gårde, der let 
kan nås fra din 
skole) og 
certificerede 
kompetencer (tjek 
gårdens læseplan 
og dens tidligere 
erfaringer)            

Lokal 
nonprofitorganisati
on (økologi, 

Samarbejde med interne 
eksperter            

Kendskab til områdets 

Definer samarbejdet 
relateret til 
aktiviteten i en 
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permakultur, etisk 
forbrugerisme, 
opmærksom 
havearbejde osv.)   

typiske 
karakter            
vært for en del af 

aktiviteterne            

formel aftale            

Videnskabelig 
institution og 
ekspertisecentre  

Samarbejde med interne 
eksperter            

Kendskab til områdets 
typiske 
karakter            
vært for en del af 

aktiviteterne            
Giver forskellig 

viden            

Definer samarbejdet 
relateret til 
aktiviteten i en 
formel aftale            

Vælg det ekspertisecenter, 
der skal involveres 
under hensyntagen 
til logistiske 
problemer (steder, 
der er let 
tilgængelige fra din 
skole) og 
certificerede 
kompetencer            

Kommune og 
lokale 
myndigheder  

Institutionel 
protektion            

Støtte til at sprede 
oplevelsen i dit 
lokale miljø            

Støtte til kortlægning og 
netværk af 
permakulturhaver 
og lignende 
uddannelsesaktivit
eter            

Støtte til kortlægning af 
videnskabelige 
institutioner og 
foreninger i det 
område, der vil 
blive involveret i 
aktiviteten            

Definer samarbejdet 
relateret til 
aktiviteten i en 
formel aftale            

Privat sponsor  Dæk omkostninger og / 
eller leverer 
værktøjer og 
materialer            

Definer samarbejdet 
relateret til 
aktiviteten i en 
formel aftale            

Prøv at involvere sponsorer, 
som regelmæssige 
aktiviteter er i 
overensstemmelse 
med de vigtigste 
principper for 
permakultur, du vil 
dele / sprede med 
din aktivitet             
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Eksempel på engelsk: 

 
  

Learning Design Canvas printervenlige version of the 
 

 
Partnere   
 
For at opnå en effektiv aktivitet der opbygges et stærkt partnerskab, der involverer 
forskellige enheder (afhængigt af behov), som vil have en aktiv rolle i 
aktivitetsimplementeringen.   
 
Hver involveret partner bringer forskellige fordele med hensyn til kompetencer, 
færdigheder, målgrupper osv. Brug den næste CANVAS til at vælge de rigtige 
partnere til din aktivitet, afhængigt af den type aktivitet, du vil udvikle, som du kan 
tjekke i anden kolonne. Følg derefter de foreslåede handlinger i tredje kolonne. Vi 
foreslår, at du prøver at opbygge et ikke-formelt netværk med lokale non-
profitorganisationer, videnskabelige institutioner og lokale myndigheder, som også 
kan vare efter aktivitetsopnåelsen. Vi anbefaler dig også at definere og underskrive 
en fælles aftale med alle partnere, hvor hver rolle og bidrag er defineret.   
  
 
  
Interessenter /Stakeholdere  
Hvis du opretter denne aktivitet, er din prioritet sikker på at påvirke din målgruppe 
(elever) for at forbedre STEM-kompetencer gennem permakultur. Men du er måske 
interesseret i at påvirke forskellige interessenter også. Vi valgte tre 
hovedinteressegrupper:   
  
Familier  
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At gøre børnefamilierne til aktive interessenter i aktiviteten giver flere fordele: det 
påvirker også det velkendte miljø i din målgruppe positivt, spreder viden om STEM 
og permakultur i større skala, giver børnene chancen for at være førende inden for 
denne videndeling aktivitet, værdsætter deres oplevelse. Det anbefales at planlægge 
3 familiedage (den sidste i slutningen af uddannelsesoplevelsen) specielt dedikeret 
til forældre og bedsteforældre, som f.eks. Vil blive hilst velkommen i haven og ledet 
af børnene i plantning af frø, der tager sig af haven og deltage i workshops.   
  
Skolesystem  
Skolesystemet er et uddannelsesmiljø, der drager fordel af denne læringsoplevelse. 
For at gøre det skal du selvfølgelig dele oplevelsen uden for din målgruppe. 
Organiser en åben dag med forskellige klasser og forskellige skoler i 
permakulturhaven. Lav din målgruppeleder og hovedperson i denne delingssession. 
Husk at forberede specifik dokumentation og informationsdokumenter til lærere og 
dele denne vejledning.  
  
Dit miljø (kvarter, by / landsby)  
Hvis du vil påvirke dit lokale område, skal involvere de lokale myndigheder. Bed dem 
om at sponsorere den pædagogiske oplevelse og støtte dig med at promovere og 
dele resultaterne. Inviter nogle delegerede fra de lokale myndigheder til en åben dag 
og prøv at øge deres bevidsthed om dine mål og metoder.  
 
For at designe og implementere en berigende aktivitet skal du identificere dine 
interessenter og følge de relaterede forslag i den næste skabelon:   
  
  

  
Interessenter, du vil 
involvere  Anbefalede handlinger  

Børns familier  

Inviter familierne med jævne mellemrum til at 
dele læringsprocessen            

Opret workshops specielt designet til 
familier            

Inviter familier til den sidste begivenhed, og lad 
dem handle i haven, der administreres af 
børnene            

Skolesystem   

Organiser en eller flere åbne dage            
Del oplevelsen uden for din målgruppe ved at 

invitere flere børn og flere skoler til de 
åbne dage            

Forbered specifik dokumentation for at dele din 
oplevelse. Et projekts ark kan være 
nyttigt.            

Dit miljø (kvarter, by / 
landsby)  

Del din vision med de lokale myndigheder siden 
de første skridt             

Bed formelt om sponsorering og / eller support 
inden for logistik, kommunikation 
osv.            

 Inviter lokalsamfundet og nogle delegerede til din 
åbne dag            
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Sikkerhedsforanstaltninger at dele med partnerne  
 
Som vi har i det sidste kapitel, er der visse risici, når man arbejder i naturen, som 
også findes, når børn leger udenfor.   
 
Risici og løsninger, der er vedtaget for at reducere dem, skal kommunikeres og 
deles med netværket af partnere og interessenter, så alle, som deltager i de 
forskellige aktiviteter, kender deres rolle. 
  
  
Sikkerhedscheckliste  
 
Inden de planlagte aktiviteter starter, skal en lærer og/eller en facilitator gennemgå 
denne sikkerhedscheckliste .   
  
  
SIKKERHEDSCHECKLISTE 
Kontroller national og regional lovgivning    
Tjek skolens retningslinjer for udendørs aktivitet     
Kontroller for allergikere i gruppen    
Kontroller for personer, der har brug for specifik hjælp    
Kontroller tilgængeligheden af en nødboks    
Producer og del retningslinjer med studerende (om brug og 
opbevaring af værktøjer, om hygiejnestandarder osv.)  

  
Tjek om din specifikke aktivitet beder om specifikke 
sikkerhedsregler, og sørg for at anvende dem (f.eks. Specifikke 
sikkerhedsregler relateret til biavlaktiviteter)   

  

Sørg for, at dit mål er dækket af en bestemt forsikring for denne 
udendørs oplevelse  

  
Kontroller mulige specifikke sikkerhedsadvarsler for din specifikke 
aktivitet  

  

  
 
  
Tag en AMU kursus om sikkerhed  
 
Eleverneskal være opmærksomme på de regler, der skal følges under aktiviteten for 
at kunne lege og lære sikkert. Uanset hvilken undervisningsaktivitet valgese, er det 
vigtigt, at dedikere den første lektion til emnet sikkerhed.   
  
Vi foreslår en undervisningsmetode, der stimulerer eleverne at stille spørgsmål. En 
god metode er, at gruppere eleverne i en cirkel omkring udstyret (som muligvis 
placeres på et bord, i en container eller på gulvet). Læreren eller eksperten kan 
illustrere navn, brug og farer ved hvert værktøj og derefter bede eleverne om at gøre 
det samme igen.   
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Da det er nyttigt at udpege en værktøjschef blandt eleverne, kan aktiviteten gøres 
mere stimulerende ved at lade børnene vælge lederen. Rollen som værktøjschef kan 
også skiftes. 
  
Værktøjssikkerhed til havearbejde  
Aktiviteten illustreret i dette afsnit viser, hvordan man gennemfører lektionen om 
sikkerhed ved hjælp af arbejdsredskaber til dyrkning eller havearbejde (eller lignende 
aktiviteter) i skolen.  
  

Værktøjssikkerhed  
En enkel aktivitet for at øge 
bevidstheden om værktøjer, deres 
anvendelse og hvordan man arbejder 
sikkert med dem.  
  

Anslået tid: 30 minutter  
Placering: Udendørs og indendørs  
Skoleperiode: Hele året  
Erfaringsniveau: Ingen erfaring 
nødvendig  

Læringsmål  
Identificer en række værktøjer            
Brug værktøjet korrekt og sikkert            
Vælg det rigtige værktøj til opgaven            

Trin for trin  
Forklar, at gartnere har brug for 

værktøjer til at hjælpe dem 
med deres 
havearbejde.            

Bed en elev om at hente et værktøj 
og gætte, hvad det bruges til i 
havearbejde. Lad dem have 
en øvelse med det i en seng 
eller et voksende 
område.            

Navngiv værktøjet og dets 
havearbejde - bed en elev at 
demonstrere, hvordan det 
bruges.            

 
 

Gentag dette med andre værktøjer, 
og lad andre børn vende 
om.            

Diskuter, hvorfor det er fornuftigt at 
have et sikkert område, hvor 
værktøjet opbevares, når det 
ikke er i brug, placeret ved et 
værktøjs stopskilt.            

Demonstrer, hvordan du bærer og 
arbejder sikkert med værktøj, 
og hvordan du renser 
værktøjerne med en pensel i 
slutningen af en 
session.            

Forberedelse  
Saml eleverne i en cirkel med 
værktøjerne i midten, enten 
opbevaret i en spand eller trillebør 
eller på en nærliggende seng.  
  
Nødvendigt udstyr  

En række hånd- eller 
fuldstørrelsesværktøjer, 
inklusive værktøjer, der er 
usikre eller ødelagte            

En spand, bakke eller trillebør til 
opbevaring af værktøj 
sikkert   

 
 
           

En rengøringsbørste og 
handsker            

Papir og kuglepenne eller 
blyanter            



                   
 
 

 
#LivingSTEM Manualen              https://www.livingstem.eu/ 
 

91 

Bed eleverne om at vælge det 
ødelagte værktøj og angive, 
hvorfor det er usikkert at 
bruge.            

Vi anbefaler, at sikkerhedsreglerne for værktøjer gennemgås hver gang en 
session afholdes i haven.  

  
 
Opret en tidslinje med alle partnerne  
 
”Den, der ikke planlægger, planlægger at fejle.”   
Winston Churchill  
  
Når du har gennemført designaktiviteten med alle de detaljer, vi har illustreret, kan 
du gå videre til implementeringsfasen. En handlingsplan, hvor følgende elementer er 
tydelige, vil lette opgaven:  
 

timing            
ansvar            
ressourcer krævet            
ønsket resultat            
evalueringsplan            

  
Husk at du har brug for samarbejde fra alle partnere for at få en realistisk tidslinje.  
Udnyt derfor også kommunikationsværktøjer til online samarbejde til at udføre denne 
aktivitet som et team.  
  
Desuden skal handlingsplanen og den deraf følgende tidslinje drøftes og deles med 
de forskellige interessenter, herunder eleverne, der vil deltage i aktiviteten.  
  
Det er en fremragende ide at udskrive og hænge handlingsplanen i klassen, eller 
hvor didaktiske aktiviteter finder sted, så den er tydelig synlig for alle.  
Hver type didaktisk aktivitet, der vælges for at styrke STEM-færdighederne, vil have 
en mere eller mindre varig tidslinje. Under alle omstændigheder vil der altid være 
indledende aktiviteter, korrekt didaktiske aktiviteter og endelig opfølgningsaktiviteter. 
Glem ikke at medtage alle de kommunikationsaktiviteter, du har planlagt i 
planlægningsfasen, i handlingsplanen og tidslinjen.  At få studerende til at deltage i 
opbygningen af handlingsplanen er en god mulighed for at introducere 
projektledelsesfærdigheder.  
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Gamification 
 
af Trànsit Projectes, Citizens in Power, ed-consult, Edu 
Lab & Loogopsycom 
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Baggrund  
Problemet med faldende engagement af elever og aftagende interesse forbundet 
med konventionel skolegang har haft indflydelse på læring og motivation generelt. 
Den kontinuerlige søgning efter nye undervisningsmetoder fandt svaret i brugen af 
pædagogiske spil og leg til læring. Spil har vist sig at være effektive til forbedring af 
færdigheder såsom problemløsning, og forstærker også viden.72  Gamification er et 
digitalt mediebegreb, defineret som "brugen af spildesignelementer i ikke-
spilkontekster".73 Gamification skelnes fra pædagogiske spil, der opfattes som seriøs 
i den forstand, at i modsætning til sidstnævnte, bruger gamification simpelthen spil 
elementer. 
 
Facilitering 74  
Gamifikationen i uddannelsesaktiviteter kræver, at underviseren eller facilitatoren 
bruger spildesignmekanik til ikke-spilkontekster. Permakultur kan være et perfekt 
område til at anvende gamification-værktøj. Det er en perfekt teknik at tilføje i en 
udfordring. Spilbaseret undervisning er primært fokuseret på at motivere deltagerne 
til et mål i forventning om en belønning; det kunne være læringen eller en eller 
anden form for incitament til at nå målet. Selv om dette er mere typisk i et ”gamified” 
-system, frarådes det at lære at have en vinder eller en taber, idet man opretholder 
hovedformålet, som er at holde gruppen af deltagere motiveret til at lære emnet og 
ankomme - mere eller mindre- på samme punkt, i samme øjeblik.  
  
Den spilbaserede undervisningsmetode behandler tre hovedemner: reglerne, mål og 
belønningerne. I disse defineres alle trin-for-trin-færdiggørelse af spillet a-priori af 
underviseren/facilitatoren. Det er derfor vigtigt at definere i detaljer, hvad målet med 
spillet er, hvad vil reglerne være, hvordan vil de studerende opnå belønningen. 
Hovedformålet med at "gamify" en læringsoplevelse er design og inkorporering af 
spilelementer i aktiviteten og øget studerendes motivation til at lære og vide mere. 
  
Nogle elementer i spil, der kan bruges til at motivere elever og lette læring, 
inkluderer:75 
 

 Fremskridtsmekanik (point / badges / leaderboards);   
 Fortælling og tegn;  
 Spillerkontrol;  
 Umiddelbar feedback;  
 Muligheder for problemløsning i samarbejde;  
 Sløret læring med stigende udfordringer;  
 Muligheder for mestring og nivellering eller identifikation af erhvervede 

færdigheder og kompetencer; 
 Social forbindelse 

For at illustrere den måde, gamification-systemet fungerer på, bruger vi 
"Gamification Design Framework" for bedre at forstå, planlægge og designe specifik 

																																																								
72 Dicheva, D. et. Al, Gamification in Education: A Systematic Mapping Study. Educational 
Technology & Society, 18 (3), 2015 (in press).  
73 Deterding, S., Gamification: Toward a definition 
74 entire section on facilitation is from Gamified UK 
75 https://en.wikipedia.org/wiki/Gamification_of_learning 
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gamification til de permakulturaktiviteter, der oprettes inden for rammerne af dette 
projekt. 
 
 The Gamification Design Framework 
 

 
 
 
LivingSTEM Gamification 
 
Living Stem-projektet har produceret værktøjer og aktiviteter i form af pædagogiske 
spil til at hjælpe med effektiv læring af STEAM-færdigheder gennem 
permakulturdesign. Der er fire produkter der følger med denne Manual. 
 
 
Gamification-systemet – læringsspil og aktiviteter 
 
Ledende partner: Citizens in Power 
 
Gamification-systemet byder på spændende aktiviteter, der letter læring/ 
undervisning i STEAM. Gennem spil, er Permakultur integreret i den tværfaglige 
tilgang af STEMs formelle læreplaner, men ikke-formelle og uformelle metoder 
introduceres. Målet er at være mere effektiv til at hente interesse og entusiasme fra 
eleverne og derved forbedre deres læringsoplevelser. 
 
 
 
 
 
 
 

Den forskellige trin for trin proces 
er opdelt i to dele: 
 

 Definer del: I det trin, hvor 
vi forbinder aktiviteten 
med brugerne. 

 I midten definerer vi, hvad 
der skal ske. 

 Designdel: det er et stort 
skridt med alle de 
koncepter, der er 
involveret i designet af 

ifik i  
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20 spil at vælge imellem: 
 

Spil Emner / discipliner Udvikler 
Analyse af forskellige terrarier Permakultur og STEAM Transit Projectes 
Dyr i naturvedligeholdelse: 
Kylling og får Permakultur og biologi ed-consult 
Fuglekasser: Bygning og 
læring Ingeniør & teknologi Polish Farm Advisory 
Opbygning af et insekthotel Permakultur og biologi Logopsycom 

Klimaændringer og FNs 
globale mål: Hvad kan vi gøre? 

Permakultur, teknik og 
teknologi ed-consult 

Design en miljømæssig 
bæredygtig by 

Permaculture Engineering & 
Technology Edu Lab 

Design af en Mandala 
Vegetabilsk Have Permakultur og STEAM Logopsycom 
Fraktaler og natur Permakultur og STEAM Générations.Bio 
Junk Food vs Healthy Food Ernæringsvidenskab ed-consult 

Observation af biodiversitet i en 
lokal park eller skov med 
skattejagt 

Permakultur og 
naturvidenskab Transit Projectes 

PermakulturART Kunst og permakultur Edu Lab 

Permakultur og biologi 
Permakultur og 
naturvidenskab Citizens in Power 

Permakultur og vedvarende 
energi 

Permcaulture, Engineering, 
Technology & other Sciences Citizens in Power 

Børnenes honning-
videnværksted 

Entemologi, økologi og 
permakultur Polish Farm Advisory 

Fibonacci-serien i naturen 
Permakultur, matematik og 
kunst Générations.Bio 

Madrejser 
Ernæringsvidenskab og 
permakultur Logopsycom 

The Golden Ratio, Fibonacci & 
the Bees + Permaculture 
Design Permakultur og STEAM Générations.Bio 

The Spider Wed of Biodiversity 
Naturvidenskab, permakultur 
og økologi Edu Lab 

Verden af naturlige farver Kemi, biologi og kunst Polish Farm Advisory 

Lodret have 
Permakultur, økologi, 
videnskab og kunst Transit Projectes 
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Et spil kort 
 
Ledende partner: Logopsycom 
 
Kortspillet består af 120 kort med information om udvalgte planter, dyr og 
konverterede produkter. Et smukt design fanger børnenes opmærksomhed. 
Kortspillet supplerer LivingSTEMs forskellige aktiviteter. Disse værktøjer er ikke kun 
nyttige til at forenkle kompleks information for de unge elever, men også til at styrke 
de STEAM-emner, de lærer gennem de forskellige aktiviteter. 
 
Den ideelle køkkenhave 
 
Ledende partner: Edu Lab 
 
Den ideelle køkkenhave er et intensivt læringsforløb af permakultur og STEAM på en 
legende måde. Sammenflettet med både udendørs og indendørs spil, samt 
klasselæring, vil elevernes spænding blive pumpet op, når de designer deres egen 
have. Teamarbejde, hands-on og peer-learning, kreativ tænkning, problemløsning 
færdigheder, blandt andre, vil være i fokus for denne aktivitet. Den ideelle 
køkkenhave er en aktivitet, hvor økologiske emner kan integreres, mens eleverne 
uddyber deres påskønnelse af STEAM-emner, mens de lærer om permakultur. 
 
Det ideelle menuspil 
 
Ledende partner: ed-consult 
 
Det ideelle Menu-spil blander seriøse og nutidige emner, som den globale 
fødevarepolitik og børns spisevaner og nedbryder dem til en mere fordøjelig og 
kreativ måde at lære på. Den har omfattende værktøjer, der kan være nyttige for 
underviserne og spændende for eleverne: Metodebog til lærere, kreative 
aktivitetspakker til eleverne og spillebræt til den ideelle og sunde tallerken og menu, 
der hjælper eleverne med at kortlægge madindhold, sundhedsværdien, samt det 
økologiske fodaftryk af deres mad. 
 
Videnskabelige videoer 
 
Ledende partner: Transit Projected 
 
Denne aktivitet hvor praktisk STEM og permakultur relevante video film vil blive 
produceret af eleverne selv, er fyldt med teknologi, kreativ tænkning og peer-learning 
metoder. En trinvis vejledning hjælper eleverne med at lære eller forbedre deres 
filmfærdigheder. Udfordringen for dem er at producere deres egne videoer, ikke kun 
som et vidnesbyrd om deres nyerhvervede STEM- og permakulturviden, men også 
for at hjælpe deres klassekammerater med at uddybe deres forståelse af et koncept 
gennem deres videofilm. Som de videoer vil blive præsenteret på LivingSTEMs 
hjemmesiden, kan det fordoble spændingen i denne aktivitet, fordi eleverne vil se 
effekten af deres film, der skal bruges af eleverne verden over. Scientific Video 
Manualen indeholder tredive koncepter, som eleverne kan vælge som tema for 
deres film. 
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