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KONCEPT: Andre anvendelser af planter 
 

1 - KORT BESKRIVELSE AF BEGREBET 
 
Urter, blomster, grøntsager og planter generelt kan bruges til forskellige 
formål. I en køkkenhave dyrker vi normalt fødevarer, men vi kan også drage 
fordel af forskellige anvendelser af planterne for at producere 
naturlig plantemedicin, infusioner, krydderier, og naturlige farver, der skal 
bruges i kunst aktiviteter eller tekstilfarvning. 
 
 

2 - Aktiviteter i LivingStem- projektet, der kan være 
relateret til dette koncept 
 
Dette koncept er stærkt relateret til aktiviteten Verden i Naturfarver og 
til PermakulturKunst- aktiviteter , der har til formål at udvinde og bruge 
naturlige farver fra planter og grøntsager til forskellige formål. 
  
Konceptet er også knyttet til kort spillet og dets anvendelse i Køkkenhave 
Spillet . Hvert kort giver faktisk spillerne specifik information om forskellige 
anvendelser af produkterne.  
 

 

3 - Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 
beskrevne aktivitet  
 
Eleverne kan effektivt forklare brugen af planter-konceptet på forskellige 
måder og kan vise anvendelser i praktiske aktiviteter. Det kan være nyttigt, at 
lade dem introducere konceptet ved hjælp af kort spillet. 
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Nogle planter kan vælges fra kort spillet, og eleverne foran kameraet kan 
præsentere de forskellige anvendelser for hver plante. Derefter kan eleverne 
vise en praktisk anvendelse til mindst en plante, som bruges til produktion af 
en naturlig farve og vise processen i videon. 
  
 

4 - Børn involveret i aktiviteten 
 
Inden start, skal alle eleverne være involveret i at definere konceptet af videon 
og dets mål ved at skrive ned: 
  
- video planlægning, der fremhæver alle trin i den aktivitet, de agter at filme 
- et simpelt storyboard, hvor scenerne og aktørernes rolle beskrives. 
  
På dette tidspunkt skal eleverne opdeles i to hovedgrupper: en gruppe er 
ansvarlig for den tekniske implementering af videoen; den anden gruppe vil 
præsentere foran kameraet, først gennem kortene og senere demonstrere 
produktion af naturlige farver. 
  
 

 

5 - Forbindelser mellem dette koncept, videnskab 
(STEAM) og permakultur 
 
Konceptet er stærkt relateret til kreativitetsfærdigheder, men også til 
botaniske, tekniske og kemiske færdigheder. 
  
Desuden er det også nødvendigt for eleverne at demonstrere en bred viden 
om egenskaberne ved forskellige urter og planter og deres traditionelle 
anvendelse. 
 

 
 


