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KONCEPT: Fraktal geometri i naturen: 
Aritmetik med dens geometri og 
trigonometri 

 
 

1 - KORT BESKRIVELSE AF BEGREBET 
 
Begrebet aritmetik, især geometri, er et koncept om relative positioner af 
figurer, størrelse, form og om rumets egenskaber. Geometri beskæftiger sig 
også med målinger som volumen, vinkler, længde, areal, omkredse. Geometri 
bygger grundlaget for generel aritmetik. 
  
Trigonometri undersøger forholdet mellem sider og vinkler, forholdet mellem 
trigonometriske funktioner. 
  
Med henvisning til permakultur i dette koncept kan vi også tale om fraktal 
geometri af naturen (aktiviteter for lidt ældre elever 12-14 år). 
  
 

2 - Aktiviteter i LivingStem- projektet, der kan 
være relateret til dette koncept 
 

Dette koncept kan anvendes på mange aktiviteter i Udfordring/Spil , såsom 
bygning af fuglehuse, bygning af insekthotel, men også aktiviteter relateret til 
fraktaler og natur, Fibonacci-sekvensen i naturen eller design af en Mandala-
have. 
  
Udfording/Spillet  'Fuglekasser - bygning og læring' : Under aktiviteten med 
at bygge fuglekasser lærer eleverne om måleenheder og de bygger rumlige 
figurer, og dette vil være nyttigt i hverdagen. 
  
Udfording/Spillet    'Fraktaler og naturr' : I løbet af denne aktivitet kan elever 
lære, hvordan matematik (hovedsagelig geometri) kombineres med naturen på 
f.eks. Fraktaler. Fraktaler er det konvergerende punkt for STE (A) M. De  
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bygger bro over kløften mellem videnskab og metafysik, der gør dem meget 
rig på omfang og simpelthen fantastiske emner til læring og til at lave videoen. 
  
Dette koncept kan også kombineres med det Ideale Køkkenhave Spil , hvor 
eleverne, der spiller skattejagt i en permakulturfarm / -have med det formål at 
opdage skatte i et permakulturmiljø, da permakulturdesign sætter en præmie 
på betydningen af fraktaler i en designprocess. 
 

3 - Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 

beskrevne aktivitet  

Videoen kan optages under aktiviteter relateret til LivingSTEM 
Udfordring/Spil. Inden børn begynder at lave videoer, opfordres de til at 
brainstorme om, hvor vigtig geometri, målinger og proportioner er i verden, 
ikke kun i forberedelsen af trækasser, men også for eksempel ved at skabe et 
sted til en permakulturhave, i bygning af et bolighus osv. 
  
Videoen kunne også optages under spillet den Ideael Køkkenhave, hvor 
eleverne - under spillets skattejagt - også kan observere nogle fraktaler i 
naturen, tage nogle billeder eller bruge forstørrelsesglas til at se 
fraktaler. Studerende vil også brainstorme om geometri i naturen. 
  
Dette giver dem mulighed for at indse, at geometri også er indskrevet i naturen. 
Denne diskussion er beregnet til at illustrere, at geometri bruges i forskellige 
områder af livet og i naturen, herunder de grundlæggende, som er forudsætning 
for menneskelig eksistens. 
  
Derefter kan eleverne, ved hjælp af eksemplet med fuglekasser, forklare, 
hvordan huset blev bygget. Hvorfor det har sådanne proportioner, og hvad der 
ville ske, hvis væggen på den ene side var lavere (forkert målt) eller taget var 
for smalt. Studerende i denne øvelse demonstrerer ansvaret for, at enhver 
"bygherre" skal have kendskab til geometri, og at geometri og målinger er 
vigtige i livet. 
  
Efter brainstorming kan elever skrive en historie / idé om videoen og 
manuskriptet og derefter oprette produktionsplanen. 



                   

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

 

4	

 

 

4 - Børn involveret i aktiviteten 

Eleverne arbejder i grupper. Igennem brainstorming får de mulighed for at 
udtrykke sig og også lytte til andre elevers ideer. 
  
En vigtig del af forberedelsen til filmen vil være elevernes kreativitet og 
henvisning til levende eksempler, hvor geometri bruges i hverdagen ... at 
bygge huse, broer osv. 
  
Derudover vil alle være i stand til at udtrykke sig om, hvordan aritmetisk kunst 
bevæger sig til praksis, hvor vigtigt er et godt design af haven og alle dens 
elementer. 
 
 

5- Forbindelser mellem dette koncept, videnskab 

(STEAM) og permakultur 
Konceptet ' Fraktalgeometri i naturen: Aritmetik med sin geometri og 

trigonometri ' er relateret til  STEAM fag og permakultur. Eleverne 

anvender matematik (især geometri, trigonometri), når de tager målinger og 

lære om proportioner. Eleverne studerer også design, især under fuglekasser-

projekter, men også i permakulturhaveprojektet . Ved at producere videoen 

bliver de nødt til at være fortrolig med videooptagningsteknologier, som at 

bruge kamera, redegeringssoftware,  osv 

  

Eleverne vil udvikle færdigheder såsom analytisk tænkning, design og 

videnskabelige færdigheder gennem observation og forskning og udvikler 

kompetencer i planlægning, organisering, manuskriptskrivning, interpersonel 

kommunikation, teambuilding. De vil også have mulighed for at udvikle 

teknologiske færdigheder i medieproduktion og i brug af kamera / programmer 

til at lave videoer. 


