
	 	

 
	

   
 
 

 
 

 
Nøglekoncept 

Haveanlægsdesign i 
permakultur 

 
www.livingstem.eu 

#livingSTEM 
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KONCEPT:  

Haveanlægsdesign i permakultur 
 

1 - KORT BESKRIVELSE AF BEGREBET 

Formålet med filmaktiviteterne er at motivere børn og teenager til at observere, 
opleve og værdsætte skønhed og æstetik i permakulturhaver og skov- og 
landskabsdesign og fange deres oplevelser og indtryk med korte videofilm. De 
kan også fange de energigivende virkninger af smukke spiselige landskaber 
på mental og fysisk sundhed og ved at skabe lykke. Dyb observation er 
nødvendig for at fange skønhed. 
 

 
 

Kilde: https://www.1001gardens.org/permaculture-inspired-childrens-edible-garden/ 
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2- Aktiviteter i LivingStem- projektet, der kan være 

relateret til dette koncept 

Filmaktiviteterne kan meget godt integreres i en række 
udfordringer. Fibonacci-sekvensen i naturen og Fraktaler og 
nature nunderstreger betydningen af observation og af mønstre i 
permakultur.  
 
Dette er en ideel ramme for at fange mønstre og skønhed i en video. Der er 
mange andre udfordringer, hvor landskab design spiller en væsentlig rolle, 
herunder Lodrette haver, Mandala design og det gyldne snit kunne være 
ideelle aktiviteter til at indfange smukke design i naturen og i permakultur 
landskab og haver. 
  
Aktiviteten er også tæt knyttet til spillet Ideal Køkkenhave , hvor 
designprocesser, metoder og resultater kan fanges. 
  
 

 

3 - Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 

beskrevne aktivitet  

Indstillingen og rammen for videoerne kan være skolens køkkenhave eller 
landskaber besøgt på skoleudflugt. Men eleverne kan også forklare deres 
indtryk og oplevelser i et klasseværelse eller skolemiljø eller endda fra deres 
hjem. 
  
Der skal tildeles to forberedelsestimer i klasseværelset til at organisere 
videoteams eller guide elever, der kan lide at arbejde individuelt, til at samle 
nogle baggrundsoplysninger og til at oprette et kort videoscript ved hjælp af 
LivingSTEMs Storytelling Canvas. 
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Holdene lærer bare at observere dybt og fange skønhed i naturen og 
design med deres kameraer. Videoerne kunne redigeres til at omfatte 
afslappende musik, der matcher æstetiken i naturen og permakulturhaver. 
 

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

- ”Lad os i dag udforske…. ( indsæt emne ) ”          

- Kort forklaring af konceptet          

- Hvad eleverne 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!"     

 

4 - Børn involveret i aktiviteten 

Eleverne skal fordybe sig fuldstændigt i stilheden og skønheden ved et 
permakulturdesign og i naturen og bruge deres kreativitet til at fange skønhed, 
fortælle om deres oplevelser, og som en ekstra aktivitet kunne eleverne 
matche scenerne med afslappende musik. 
  
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. 
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5 - Forbindelser mellem dette koncept, videnskab 

(STEAM) og permakultur 

STEAM færdigheder dækket er matematik, biologi, fysik, sundhed, kunst i 
naturen, designtænkning, empati, mindfulness gennem involvering af alle 
sanser. 
 
Observation, designtænkning og skabelse af smukke spiselige landskaber er 
vigtige principper i permakultur. 
 

 


