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KONCEPT: Ideal Menu 
 

1 - KORT BESKRIVELSE AF BEGREBET 
 
Konceptet er helt rettet mod det 'ideale menuspil' . Ideen er at lære af tidligere 

generationer, hvad de plejede at spise, deres bedsteforældres historier / 

erfaringer med at dyrke deres egen mad, og hvordan de tog sig af den og 

høste den, såvel som pleje af husdyr. Alternativt kan man fokusere på 

familieopskrifter. Vi opmuntrer at værdsætte den viden, der kommer fra 

erfaringer fra tidligere generationer, da tingene var enklere. Da var ikke så 

mange muligheder at købe færdiglavet mad eller slik, og de generationer 

havde brug for at vide, hvordan man holder dyr, f.eks.  kylling, kanin osv, og 

hvordan og hvornår man skal dyrke, pleje og høste frugt / grøntsager / urter 

osv. Alternativt vil det være rart at finde gammel familieopskrifter. Den ideale 

menu er således måske ikke ideel angående ernæring og sundhed, men mere 

som at bevare traditionerne og en arv fra familien. 

 

 

2  - Aktiviteter i LivingStem- projektet, der kan 
være relateret til dette koncept 
 
Denne video er relateret til 'Ideal Menu Spillet' og især delen 'Tænk over jeres 

families opskrifter og se om de bruger gode ingredienser ifølge årstiderne, 

ingrediensernes' oprindelse, tilsætningsstoffer '. Eleverne kan score point for 

familieopskrifter i spillet 'Den ideale tallerken'. 
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3 - Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 

beskrevne aktivitet  
Det er bedst at lave videoprojekter mens eller eftern eleverne har forstået og 

spillet 'Den ideale tallerken' og 'Den ideale menu'. 

 

Planlægning: 

  

Konstruer interviewspørgsmål som forberedelse for en samtale med en 

person fra en ældre generation eller forældre, landmand omkring :  

a) hvilke dyr de havde og hvor dyrene boede, hvad dyrene spiste og hvordan 

dyrene blev behandlet, hvad tog de fra disse dyr,  

b) hvilke frugter og / eller grøntsager eller urter dyrkede de i deres egen 
have. Hvilke af dem blev dyrket sammen, og hvilke fra hinanden og hvorfor.  
  
Som for nogle år siden var der ikke let adgang til færdige slik og chokolade, 
hvad var deres godbid / søde sager, og hvem lavede det, hvor ofte? Hvad er 
næringsværdien af de søde sager relateret til færdiglavede produkter i 
dag? Hvad var 'junkfood' på deres tid, og hvad er dets ernæringsværdi 
sammenlignet med næringsværdien af en almindelig 'junkfood' i dag? 
  
Hvis elever har ikke adgang til et familiemedlem, kan de se dokumentarfilm 
eller andre kilder, der besvarer disse spørgsmål til deres egen hjemby. De 
kunne også kontakte Bonderøven og lave et interview. 
 
 

4- Børn involveret i aktiviteten 

Eleverne vil være ansvarlige for at beslutte, hvilken kameraenhed de skal 
bruge ( f.eks. tablet eller smartphone eller en videokamera) og begrunde 
hvorfor. Foretag interviewet eller fortællingen. 
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Beskær og juster / rediger videoen for at vise de vigtigste dele. Eleverne kan 
endda importere nogle billeder eller undertekster eller titler i sektioner - de skal 
bruge deres fantasi. Dette er en aktivitet, der kan udføres som lektier efter 
afslutningen af 'Ideal Menu Spillet'. 
  
 

5 - Forbindelser mellem dette koncept, videnskab 
(STEAM) og permakultur 
 
Grundlæggende er produktionen af videoerne relateret til: 
  
Science - videnskab: Indholdet, der skal filmes, er den videnskabelige metode. 
  
T eknologi/IT: Det er brugen af videoteknologier. Eleverne kan også være nødt 
til at gøre sig bekendt med en software til redigering af videoerne og sætte 
undertitler eller titler / emnet, der skal vises, hver gang en videooptagelse skal 
blandes med en anden. 
  
Art - kunst/humanfag: Videoerne skal være klare, veludviklede og godt 
optaget. 
  
Temaet / indholdet af videoerne kommer fra aktiviteter, der er baseret på en 
eller anden måde med permakultur konceptet. 
  
 

 
 


