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KONCEPT: Græssende dyr i permakultur 
 

1- KORT BESKRIVELSE AF KONCEPTET 

I permakulturhaver og -skove bidrager husdyr, som får, køer, høns og ænder 
til at skabe biodiversitet. Dyrene spiser invasive planter, og dyr, f.eks. 
dræbersnegle, der blev importeret en gang, vokser aggressivt og ødelægger 
de indfødte arter og mangfoldighed i vores landskab. Disse dyr gør også vores 
jord rigere ved at give gødning og ernæring til jorden. Efter et par års 
græsning kan man se, at der er en balance i naturen, der giver traditionelle 
indfødte planter igen plads til at vokse. 
  
Eleverne vil fange biodiversitet skabt af husdyrene, som kan være kylling, får, 
svin, køer eller endda heste, og de fanger scener, der vedrører god praksis og 
dyrevelfærd. 
 

 
 

        Farm: Ouessant får, som forbereder jorden for en  permakultur farm (egn foto) 
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2 - Aktiviteter i LivingStem- projektet, der kan være 
relateret til dette koncept 
 
Videoaktiviteten er meget tæt knyttet til Udfordring (Gamification-system) 
Dyr i naturpleje: høns og får. Denne udfordring er den ideelle ramme til at 
optage en række forskellige videoer til at dokumentere 'zero-waste' konceptet 
og dyrenes roller på gården, dyrevelfærd, oprindelige racer af dyr, biodiversitet 
skabt af dyr, kemi af husdyrgødning og meget mere. 
  
Aktiviteten kan også udføres som en del af spillet den Ideale 
Køkkenhave. Eleverne kunne fange scener, hvor dele af de flerårige planter 
fra haven, som ikke bruges til tilberedning af mad, fodres til husdyrene, så der 
ikke er noget madspild, og næringsstoffer returneres til jorden. 
  
Som en del af det ideelle menuspil kunne eleverne filme økologisk mad, som 
dyrene forsyner os med, såsom æg, mælk og kød. Studerende kunne også 
fange ulemperne ved at importere mad fra hele verden, såsom smør fra Irland, 
kød fra New Zealand og fordele ved at spise lokalt dyrkede økologiske 
produkter fra dyr, der lever et lykkeligt liv i naturlige levesteder. Denne aktivitet 
er også relateret til Udfordring (Gamification-system) Junkfood versus 
sund mad. Eleverne kan dokumentere, hvor vores mad og ingredienserne 
kommer fra og hvad er forskellen mellem sund mad og forarbejdet mad. 
 

3 - Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 
beskrevne aktivitet  
 
Alle disse aktiviteter skal have en ”learning-by-doing” tilgang. For de fleste af 
videoaktiviteterne har klassen / eleverne brug for at besøge en 
permakulturfarm, en økologisk gård eller en have med græssende dyr. Nogle 
gange har skoler høns, ænder eller får i deres skolehaver. For at dokumentere 
mangfoldighed i naturen kunne de også besøge foreninger eller fårhyrder, der 
arbejder med naturpleje. 
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Nogle dokumentarfilm kunne blive filmet i klasseværelset / laboratoriet / 
skolekøkkenet: Kemien af husdyrgødning, relateret til Udfordringen 
Permakultur og biologi Aktivitet nr. 4 og aktiviteterne relateret til det ideale 
menuspil, hvor mad etiketter kunne bruges til at vise oprindelsen af vores 
mad. 
  
Eleverne kunne endda besøge et supermarked og interviewe lederen om, hvor 
kødet kommer fra, og deres dyrevelfærdspolitik. 
  
Der skal tildeles to timer til forberedelse i klasseværelset til at organisere 
videoteams, til at samle nogle baggrundsoplysninger, til at arrangere aftaler 
med landmænd og til at oprette et kort videoscript ved hjælp af LivingSTEMs 
storyboard canvas. 
  
Mulige scener kan være: 
  

• Viser græssendedyr 
• Demonstration af biodiversitet i de landskaber, der græsses 
• Viser eksempler på god praksis inden for dyrevelfærd (husly, mad, 
levesteder) 
• Interview med landmænd, hyrder, supermarkedschefer 
• Viser kemiske processer ved analyse af næringsstoffer i jorden 
• Forklaring af madmærker og madens oprindelse 

  
Lav videoen som et interview i et tv-show (du kan endda opfinde et navn) 
  

- “Lad os i dag undersøge ... ( indsæt emne )”          

- Kort forklaring af konceptet          

- Hvad de studerende vil gøre som et eksperiment (eller hypotese)          

- De forskellige trin i processen, og hvorfor          

- Hvad er resultaterne?          

- Hvad er konklusionen?          

- "Tak fordi du så videon!"          
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4 - Børn involveret i aktiviteten 
 
Børnene / eleverne udfører det meste af arbejdet, herunder indledende 
forskning, lave en storyboard canvas, forberede interviews, observere, fange 
scener, redigere filmene med vejledning af lærere / hyrder/ permakultur 
eksperter. 
  
Øvelsen skal være legende, fremme nysgerrighed og kreativitet hos børnene, 
så storyboard canvas skal være relativt åbent med plads til overraskelser og 
sjove dele. 
  
Deling og samarbejde inden for grupper og mellem grupper bør tilskyndes. 
  
Afhængig af elevernes alder og færdigheder vil læreren enten selv montere 
videoen, eller vil guide og hjælpe eleverne i processen. 
 

 

5 - Forbindelser mellem dette koncept og 
videnskab (STEAM) og permakultur 
 
STEAM færdigheder, som bliver fremmet,  er biologi, kemi, dyrehold, teknologi 
(bolig, indhegning), kreativitet, håndværk, empati, når man kommunikerer med 
dyrene, samt digitale færdigheder (videoredigeringsværktøjer). 
  
Afgræsning af får og husdyr bruges ofte i permakultur, de renser landet for 
ukrudt og invasive planter og leverer jordforbedrende næringsstoffer. 
 
 


