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KONCEPT: Mikro- og vertikale haver 
 

1 - KORT BESKRIVELSE AF BEGREBET 
 

Mikrohaveanlægsarbejde er den intensive dyrkning af en bred vifte af 
grøntsager, rødder og knolde og urter i små rum, såsom balkoner, terrasser og 
hustage. 
  
Mikrohaver er designet til at være yderst produktive, energieffektive og 
pladseffektive, bæredygtige og overkommelige og der dyrkes afgrøder i sund 
levende jord. 
  
Permakultur have ved hjælp af mikrohave teknikker betyder at være 
opmærksom på udvælgelsen af ledsagende planter, der skal sammensættes 
for at dyrke din egen mad på en måde, der garanterer den bedste kvalitet, 
selvom du kun har et lille område at dyrke. 
 

 

2 - Aktiviteter i LivingStem- projektet, der kan være 
relateret til dette koncept 
Mikrohave konceptet er relateret til Mikropolykultur haver i ” Permakultur og 
biologi ” aktivitet og til Fase D:  Mikro Køkkenhave Laboratoriet, en del af det 
” Ideale Køkkenhave spil ”, som omfatter dyrkning i en plantekasse. I dette 
tilfælde vil der blive lagt større vægt på anvendelsen af dyrkningsprincipper i 
permakultur. 
  
Dette koncept er også relateret til Vertikale Have - aktiviteten. I dette tilfælde 
vil der blive lagt større vægt på processen med at skabe en lodret mikrohave. 
  
Videoerne er beregnet til at få eleverne til at fremhæve årsagerne til deres 
valg, mens de dyrker mikrohaven. 
 



                   

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

3	

 

 

3 - Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 
beskrevne aktivitet  
 
Når man producere videoer er det vigtigt, at eleverne fortæller om deres 
motivation til deres valg, for eks. af en lodret have eller at plante bestemte frø 
snarere end at fremhæve forholdet mellem valg af frø og den aktuelle sæson. 
  
Hver video kan indeholde en eller flere forklaringer. Det vil være nyttigt at 
forbinde motivationen med videnskabelig viden og med permakultur 
principper. 
  
I videoerne tager eleverne rollen som producenter, så det kan være 
interessant at vise de værktøjer, de bruger, de frø, de har, planerne for 
havedesign og så videre. Læreren kan spille rollen som en interviewer uden 
for skærmen og stille spørgsmål til teamet af avlere, såsom: 
  

● Hvorfor valgte du en lodret have?       
● Med hvilke værktøjer har du bygget det?       
● Hvordan tager du dig af mikrohaven?       

  
Og så videre... 
  
Hvert hold kan beslutte, hvordan de skal besvare spørgsmålet, og hvilke 
værktøjer og materialer der skal vises i videoen. Det tilrådes at give elevernes 
en plakat, hvor de kan lave en storyboard af deres videopræsentation eller de 
kan bruge LivingSTEMs storyboarding canvas. 
  
Derudover skal holdet vælge en elev, som filmer.  
  
Disse videoer vil være meget nyttige for andre unge avlere! 
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4 - Børn involveret i aktiviteten 
 
Det er vigtigt at huske, at begrebet mikrohaver er knyttet til to aktiviteter, der 
allerede ser en høj grad af involvering eleverne, med mange 
aktiviteter. Videoer er et øjebliks refleksion eller debriefing. 
  
Eleverne er derfor netop involveret i dette: at give videnskabelige eller etiske 
grunde til deres valg som kultivatorer/mikrohave avler. 
  
Eleverne er også involveret i valg af havenes design (lodret eller permakultur), 
valg af værktøj, frø, såningsmetoder, haveplejeplan og så videre. 
  
 

 

5 - Forbindelser mellem dette koncept, videnskab 
(STEAM) og permakultur 
 
Konceptet er på den ene side relateret til basale permakulturprincipper 
(beskyttelse af biodiversitet og forbedring, genbrug og genanvendelse, 
afbalancerede økosystemer) på den anden side til videnskab: 
  

● Matematik: udvikle beregningerne til rumfordelingen       
● Design: planlægning af en effektiv brug af et lille rum       
● Biologi: vegetabilsk biologi, bestøvning, afgrøder.       

 


