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KONCEPT: Miljørigtig adfærd 

1 - Kort beskrivelse af begrebet	
Økologi som begreb er en undersøgelse af forholdet mellem levende 
organismer og deres fysiske miljø, en slags  sæt af relationer, der findes 
mellem organismer og deres miljø. Økologi hjælper med at forstå de vitale 
forbindelser mellem planter og dyr og verden omkring dem. Hovedmålet med 
miljøuddannelse i denne video er at fremme elevernes miljømæssigt 
ansvarlige adfærd.	
 	
Plantning af krydderurter på altaner og i hjemmet / skolens have er ikke kun 
en garanti for konstant adgang til friske og aromatiske mad ingredienser, men 
også en stor hjælp for bier.	
 	
For at lave videoen kan eleverne bruge Udfordringer/Spil, især 'Børnenes 
honningkendskab workshop' aktivitet og også udfordringen/spil 'Bierne og 
permakultur Design'.	
 	
Under aktiviteten om bier og honning lærer eleverne om bier og hvor vigtige 
de er (biodiversitet, fødekilde, vækst af vilde planter, bestøvning osv.). De 
lærer også, hvilke planter der skal dyrkes tæt på bigården. Dette kan 
bestemme elevernes adfærd, der øger miljøkvaliteten og økologisk viden. 
  	
 	

2 - Aktiviteter i LivingStem- projektet, der kan 
være relateret til dette koncept	
Mulige videoemner, baseret på konceptet, kombineres bedst 
med Udfordringer/Spil - aktiviteter:	
 	
• Børnenes honninværksted             	
• Bier og permakultur design              	
 	
Eleverne kan også bruge den viden, der er vist i filmen, til at forberede spillet 
Den ideale køkkenhave, da den forgår i permakulturhaven. De vil lære at 
kende det grundlæggende i økologi og almindelige planter i haven. Næsten 
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alle urter er gode til bier og  i blomstringssæsonen producerer de blomster, der 
indeholder pollen og nektar for at fodre bier og insekter.	
 	
Eleverne kan også bruge oplysninger fra videoen til Kort spil, samt bruge 
viden i spillet Den Ideale Menu, hvor de kan inkludere honning som et 
økologisk produkt i deres menu.	
 	
 	

3 - Metodeforslag til gennemførelse af den 
ovenfor beskrevne aktivitet 	
Viden om bier skal samles inden videooptagelsen, og derefter skal alle 
sammen udarbejde en kort beskrivelse betydning af bier og også hvordan 
voks fremstilles og hvad er dens sundhedsmæssige fordele. Hvis læreren og 
eleverne vælger at lave videoen under aktivitet om bier og permakultur, vil det 
være godt at først forberede information om biernes betydning for planter og 
blomster.	
 	
Eleverne med lærers hjælp skal skrive scenariet for videoen, et slags 
manuskript, hvordan videoen udfolder sig skud for skud og derefter oprette 
produktionsplanen. 	
 	
Afhængigt af årstid / sæson - kan eleverne lave denne video i skolens 
køkkenhave og filme og beskrive planter, der er i haven, og som er nyttige til 
bier.	
 	

4 - Eleverne involveret i aktiviteten	
Dette vil være en gruppeaktivitet; teammedlemmerne kan brainstorme for at 
beslutte, hvilke planter der skal præsenteres som dem, der eksisterer sammen 
med bier, og hvad godt de kan gøre for bier. Hvis klassen ikke kan finde sted i 
permakulturhaven, kan eleverne bruge botanikbøger eller information på 
internettet til at finde de planter, de har brug for, eller tegne / male de planter, 
de har brug for tidligere.	
 	
De kan gøre det allerede under en kort præsentation inden spillet om vokslys 
(en af aktiviteterne i Udfordringer/Spil) eller efter workshoppen. 	
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Det ville være godt, hvis børnene lavede denne film under et besøg i en bigård 
(som del af aktivitet kaldet ' Elevernes honning-videnværksted'). 	
 	
Så kan de også ser fordelene ved naturlige vokslys og hvor usunde kunstige 
vokslys er. 	
 	
Når de har valgt alle argumenter, kan de begynde at skrive filmmanuskriptet / 
scenariet.	
 	
 	
 	

5 - Forbindelser mellem dette koncept og 
videnskab (STEAM) og permakultur	
Konceptet 'Miljøadfærd ' er relateret til naturvidenskabelige fag og 
permakultur. Eleverne vil lære om sund og usund ernæring, betydning af 
næringsstoffer bringe i biernes mad, entomologi, en gren af zoologien, der 
beskæftiger sig med insekterne,  videnskaben om bier, deres behov, ernæring 
og sameksistens i naturen, naturvidenskab og kemi og relationer der 
forekommer i naturen samt biologi. 
  
Eleverne vil udvikle videnskabelige færdigheder gennem observation og 
forskning.	
 	
De bruger udvikler også kompetencer i planlægning, organisering, 
manuskriptskrivning, interpersonel kommunikation samt teambuilding. De får 
mulighed for at øve teknologiske færdigheder i medieproduktion og bruge 
kamera / program til at oprette videoer . Til sidst lærer de at forstå de 
funktioner i organismer og hvordan de spiller sammen, som er en vital del af 
permakultur design.	
 	
 


