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KONCEPT: Livscyklus 
 

1 - KORT BESKRIVELSE AF BEGREBET 
 
Livscyklus er de udviklingsstadier, der opstår i en organisms levetid - fra fødsel 
til død. Generelt går planter og dyr gennem 3 grundlæggende faser i deres 
livscyklus: befrugtede æg / frø  
- > umodne / juvenile fase - > voksen stadie. Nogle arter, såsom mennesket, 
følger dog flere stadier. Under voksne stadium, vil en organisme reproducere 
for at give anledning til den næste generation, fordi den medfødte mål af 
ethvert levende væsen er at sikre kontinuiteten i den specie. 
  
Livscyklus er et væsentligt begreb i at hjælpe unge elever at udvikle en 
tidlig forståelse af verden gennem vanskelige begreber som liv, fødsel og 
død. Ved at se på disse kritiske begreber i andre arter, der kan observeres i 
deres miljø, kan menneskers livscyklus også tackles i klassen fra et 
videnskabeligt synspunkt, der kan hjælpe eleverne med at observere deres 
egen oplevelse af ethvert familiemedlems død fra et andet perspektiv.  
 

 
 

Kilde: https://www.science-sparks.com/minibeast-lifecycles/ 
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2 - Aktiviteter i LivingStem- projektet, der kan være 
relateret til dette koncept 
 
I LivingSTEM 'Ideale Køkkenhave' spillet eller i udfordringer 'Observering af 
biodiversitet in en lokal park eller skov med skattejagt' eller i 'Design af en 
Mandala grøntsager have' kan eleverne vælge en eller to af de forskellige 

planter, som de har til hensigt at dyrke i deres have. De kan derefter spore 

livscyklussen for disse planter - fra frø, til frugtfasen og nedbrydning. De kan 

registrere den tid, hver plante bruger i hvert trin, hvordan hver plante interagerer 

med de andre organismer, der omgiver den i løbet af sin levetid. Bortset fra 

planter kan de også vælge at lave en video af de insekter, der bestøver deres 

køkkenhave. Hvis det er et dyr, de vælger, vil det være en enestående 

oplevelse at arbejde med en økologisk / permakulturfarm eller en gård, der 

opdrætter husdyr. I det tilfælde hvor deres valgte organisms livscyklus er 

vanskelig at observere i sit naturlige miljø, kan videoproduktionen kombinere 

elementer af levende dyr og fotos. 

 

3 - Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 
beskrevne aktivitet  
 
Instruktioner til eleverne: 
  

1. Vælg den art, hvilken livscyklus du vil oprette en video til. 
  

2. Forskning i livscyklussen for denne / disse arter. 
  

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

  



                   

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

4	

4. Afhængigt af hvilken organisme / organismer du vælger, kan din 
produktionsplan synkroniseres med dit Ideal Køkkenhave-projekt, f.eks. 
hvis du vælger planter, der vil være en del af denne have. 

  
5. Hvis du vælger insekter, og du har til hensigt at bruge internetbilleder i 

din filmoptagelse i den livscyklus, der ikke kan observeres i dit miljø, 
kan du filme forud for køkkenhave-tidsplanen. 

  
6. Følg blot de generelle retningslinjer for at lave en video, som din lærer 

har leveret. 

 
 

4 - Børn involveret i aktiviteten 
 

Videoprojektet realiseres bedst som en teamaktivitet. For at lette opgaverne 

kan det samme team i den 'Ideale Køkkenhave' arbejde sammen som team til 

denne videoproduktion. Teammedlemmerne kan brainstorme for at beslutte, 

hvilken organisme de vil udforske. De kan gøre dette, mens de forsker i 

organismen og forestiller sig den historie, de ønsker at præsentere. De kan 

undersøge internet på eksisterende videoer om dette emne for at få 

inspiration. Når organismen / organismerne er valgt, kan de derefter begynde at 

skrive deres film storyboard og manuskript sammen (punkt 3 ovenfor). 

 

 

5 - Forbindelser mellem dette koncept og videnskab 

(STEAM) og permakultur  

 

Relaterede STEAM-emner: 
  
Biologi, kunst (skrivning) 
Matematik ( optælling og registrering af hvert livsfase)  
Teknologi (filmproduktion) 
Økologi 
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Udviklede færdigheder: 
  
Videnskabelige færdigheder gennem observation og forskning 
  
Færdigheder i planlægning, organisering, manuskripter, interpersonel 
kommunikation, teambuilding  
  
Teknologiske færdigheder i mediekendskab 
  
Færdigheder i at forstå organismenes funktioner og forholdet mellem deres 
funktioner, en vital del af permakulturdesign  
 


