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KONCEPT: Fang og lagre energi 

1 - KORT BESKRIVELSE AF KONCEPTET 
 
Energibesparelse er en vigtig komponent i afbødning af klimaændringer og 
derfor en integreret del af EUs mål for grønne aftaler. Permakultur tilbyder en 
række løsninger til energibesparelse. Permakulturdesign styres af 12 
principper, hvoraf princip no. 2 handler om dette : "Fang og lagre 
energi." Dette princip handler om at skabe, reducere og lagre 
energi . Energi kommer fra solen, vinden, jorden, vandet, fra mennesker og 
endda fra affald. Korrekt anvendelse af energi, vores evne til at fange og 
gemme den og reducere nytteløst forbrug for at undgå spild er afgørende for 
at opnå samfundets modstandsdygtighed. I permakultur er følgende nogle af 
de måder, der bruges til at fange og lagre energi: regnvandfangere, grøfter og 
mulching fanger effektivt vand. Solenergi indfanges gennem 
solpaneler, komfurer, telefon opladere. Affald fra mennesker og 
gødning genanvendes ved brug af tørre toiletter.  Lagring af energi i termisk 
stenmasse og veldesignede bygninger er nyttig teknologier til at indfange 
energien og reducere forbruget. 
 
 

 
 

Kilde: https://permacultureprinciples.com/principles/_2/ 
 

 



                   

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

 

3	

2 - Aktiviteter i LivingStem- projektet, der kan være 
relateret til dette koncept 
 
Dette koncept er bedst forbundet med spillet Den Ideale Kitchen 
Køkkenhave  samt  med udfordringen Design af en Mandala 
Køkkenhave, hvor følgende aktiviteter er relevante:  
  
1) opsamling af regnvand eller opbevaring af vand gennem grøfter, 
mulching eller ved anvendelse af plantekombinationer i en have. Træer er 
vitale komponenter i opbevaring af vand . Elevernes videoprojekter kan 
præsentere et eller to systemer, der er tilpasset i deres Ideale Køkkenhave - 
projekt, der viser, hvordan hvert system fungerer, og hvordan det anvendes i 
deres eget havedesign. 
  
2) Opbevaring og brug af solenergi - planter fanger sollyset gennem 
fotosyntese. I en have kan placeringen af planter spille en stor rolle i 
balanceringen af vandforsyningen og vandbehovet. Eleverne kan filme, 
hvordan deres ledsagende plantevalg er i stand til at fange og opbevare 
vand. Hjælp fraen permakulturuddannede lærer eller ressourceperson 
er vigtig. Selvom der er mange ressourcer på internet til rådighed, vil  
elevernes eksperiment i projektet det ideale køkkenhave spil bidrage til mere 
autentisk og praktisk læring. 
  
3) 14-årige elever kan også vælge, at lave en film baseret på vigtigheden af at 
bestemme nedbør i deres lokale område, hvor haven ligger. Dette kan let 
undersøges med hjælp fra lærerne, hvis det er nødvendigt. Dette kan også 
være knyttet til videokonceptet " Liccyklus af Vand ". 
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3 - Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 
beskrevne aktivitet  
 
Instruktioner til eleverne: 

 

• Vælg det emne, der er relateret til permakulturprincippet: Fang og 
lagre energi, der interesser dig. 

 
• Undersøg dette emne baseret på permakultureksempler. Hvis en 

permakultur ekspert vil blive inviteret til skolen som fordragsholder, eller 
når du besøger en permakulturfarm, skal du forberede dine relevante 
spørgsmål for at hjælpe med at udarbejde din historie. 

 
• Sørg for, at du forstår emnet meget godt. Søg hjælp fra din lærer i 

tilfælde af tvivl. 
  

• Skriv historiens idé om din film, manuskriptet, storyboardet ( hvordan 
din video udfolder sig skud for skud, og opret derefter 
produktionsplanen. 

  
• Afhængigt af dit valgte videoemne vil synkroniseringen af din 

produktionsplan variere med din ideale køkkenhave. Tidsplanen for 
filmoptagelsen kan laves når have-CANVAS er designet. 

  
• Følg de generelle retningslinjer med masser af tips for at lave en video.  

 
 

4 - Børn involveret i aktiviteten  

Denne video projekt er ideal som en teamaktivitet. For at facilitere opgaverne 
kan det samme team i det ideal ideale køkkenhave spil arbejde sammen i 
denne videoproduktion. Teammedlemmerne kan brainstorme for at beslutte, 
hvilket emne de vil udforske. Opgavefordeling, deling og regelmæssige møder 
er afgørende, da dette kræver en dybtgående forståelse af konceptet. Praktisk  
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arbejde vil være mest anmodet. Holdet kan søge ekspertisen hos 
permakulturudøvere, og et besøg på en permakulturfarm 
anbefales. Selvom internet forskning kan give nogle ideer er praktisk erfaring 
og virkelige ressourcepersoner afgørende for en mere dybtgående forståelse.  
  
 

5 - Forbindelser mellem dette koncept, videnskab 

(STEAM) og permakultur  

 

Relaterede STEAM-emner: 
  
Ingeniørarbejde ( design, planlægning og oprettelse ) 
Biologi (lære om planter) 
Kunst ( estetisk design af haven, manuskripter) 
Matematik (regnvejr beregning og indvirkning på området) 
Teknologi (filmproduktion, kan være omfattende, afhængigt af det valgte emne) 
  
Udviklede færdigheder: 
  
Videnskabelige færdigheder gennem observation og forskning 
Kommunikationsevner gennem interviews af ressourcepersoner 
Færdigheder i planlægning, organisering, manuskript udvikling, interpersonel 
kommunikation, teambuilding  
Teknologiske færdigheder inden for mediekendskab og anden teknologi, der 
kan anvendes . 
  
En integreret STEAM-forståelse af permakultur princippet 'Fang og lagre 
energi'   
 
 
 
 


