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KONCEPT: Mønstersekvenser 

1 - KORT BESKRIVELSE AF BEGREBET 
 
Mønstre er enten sekvenser eller mønstre, der er ordnede, og som gentages 
eller noget, der ikke er tilfældigt. Et af de nøglepunkter, 
som permakulturister og matematikere har til fælles, er deres forståelse af 
allesteder nærværende mønstre i naturen. Mønstre er udbredt i alt fra 
de gigantiske galakser i rummet til de mikroskopiske celler, der udgør livet på 
jorden. Mønstre kan også observeres i menneskelig og samfundsmæssigt 
adfærd, der definerer personer, og er del af den menneskelige 
kultur. Matematiker Paul Lockhart siger "At lave matematik skal altid betyde at 
finde mønstre og skabe smukke og meningsfulde forklaringer."   I permakultur 
kan mønstre lære os, hvordan vi designer et haveprojekt eller ethvert andet 
projekt. Derfor er dette koncept, at udvikle mønstre læsefærdighed, rettet mod 
at inspirere de unge elever til at være opmærksomme på de mønstre, der kan 
ses omkring dem og i deres daglige liv, igennem lærende leg. Denne åbning 
for mønstre er en yderst kreativ metode til at motivere elever for 
naturfag, matematik og STEAM-fag generelt.  Biologer, matematikere, 
fysikere, kemikere, kunstnere, psykologer samt permakulturudøvere lærer 
enormt meget gennem mønstre i naturen.       
 

 
Kilde: Fotos by David Clapp 

 
 https://www.ephotozine.com/article/capturing-frost---ice-patterns-and-scenes-to-create-

interesting-abstracts--12832 
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2 - Aktiviteter i LivingStem- projektet, der kan være 
relateret til dette koncept 
 
Mønster læsefærdigheder, enten i permakultur, matematik, samfundsfag eller i 
det praktiske virkelige liv, er meget bred. Men når man observerer fokuseret er 
det et spændende koncept til at udforske og til at lave videor. Dette kan 
knyttes til følgende: 
 

1. "Fraktaler og natur" i Udfordringer (Gamification-
systemet) handler om de uendelige mønstre, der gentages 
udendeligt i både den naturlige og den strukturelle verden. I spillet 
” Design af en Mandala Have ” kan eleverne spore mandalas 
smukke mønstre såvel som planter, lagt i Mandala haven. I 
udfordringen/spillet, " Analyse af forskellige terrarier ", kan de 
også filme flere tydelige mønstre i dette miniatur 
økosystem. Selvfølgelig er udfordringer i " Det Gyldne Forhold, 
Fibonacci & Bierne og Permakultur Design " et sæt 
spændende aktiviteter, der udvikler sig omkring 
mønsterkendskab. Også i udfordring/spillet " Bygning af et 
insekthotel " og de andre spil kan findes forbindelser til 
mønsteruniverset. Når elever først er introduceret til 
mønsterlæsefærdigheder, bliver de mere dygtige til at se og føle 
dem overalt, og det er et godt emne til en video. 

 

2. I LivingSTEM- projektet , Det ideale menu spil: Når eleverne 
fordyber sig i sund mad, kan de observere mønstre maden, de 
spiser (f.eks. fraktaler i broccoli og blomkål) og relatere dette til at 
skabe smukke mønstre i menuen og madlavning . I "Mad 
detektiv" - aktiviteten i Det ideale menu spil  kan de filme deres 
oplevelser, når de undersøger i løbet af en uge, hvordan deres 
spisevaner og valg af mad påvirker deres humør. Korte daglige 
rapporter med erfaringer viser mønstre for deres krops 
fysiologiske reaktion, afhængig af deres valg af mad. 
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3. Ideelle Køkkenhave Spillet: Elevernes skattejagtaktivitet på en 
permakulturfarm udsætter dem for, hvordan permakulturudøvere 
bruge mønstre i deres gårddesign. Derfor kan dette være en 
glimrende mulighed for at blive inspireret til at opbygge 
konteksten og historien om deres videoer. Hvis de er forberedt på 
forhånd, kan de faktisk starte eller afslutte deres optagelser i 
løbet af denne periode. 

 
4. Kort Spil: Eleverne kan observere mønstrene fra nogle af de 

planter, der er illustreret i LivingSTEM- flashkortene. 
 

 

3 - Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 
beskrevne aktivitet  
 

Instruktioner til eleverne: 
 

1. Efter grundlæggende lektioner om mønstre eller efter din oplevelse 
med Fibonacci og Fraktale udfordringen og andre spil nævnt i punkt 3, 
eller din eksponering for mønstre i aktiviteterne i det ideale menu spil 
og det ideale køkkenhave spil,  har eleverne en grundlæggende 
forståelse af mønstre.   

  
2. For at forberede filmprojektet baseret på de aktiviteter, som lærere har 

foreslået (lærerens note: pr. Punkt 3 ovenfor), skal eleverne bestemme, 
hvilket af de emner der interesserer dem mest.   

  
3. Når eleverne først har besluttet sig for emnet or har dannet en gruppe, 

kan de forklare viden om det valgte 
emne gennem internetforskning eller ved at diskutere ikemi / fysik / 
kunst / matematik undervisning, afhængigt af klassetrinet.       

  
4. Husk at identificere relevansen til permakultur, så det vil være nyttigt for 

de andre projekter.     
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5. Når inspirationen er der, starter kreativiteten. Eleverne er nu klar til at 
planlæge, lave scriptet/storyboard (hvordan videoen udfoldes skudt ved 
skud), og derefter skal der oprettes en produktionstidsplan.          

  
6. Videon kan simpelthen være et panorama med eksempler med 

grundlæggende forklaringer på opdagelser, eller det kan 
være illustrative videoer  af dit emne eller en dokumentarfilm af 
oplevelser, f.eks. som  maddetektiv i det ideale menuspil. Lad din 
fantasi svæve!        

  
7. For tips til filmproduktion skal du følge de generelle LivingSTEM 

retningslinjer for at lave en video. 

 
 

4 - Børn involveret i aktiviteten  

For at sikre elevernes entusiasme skal aktiviteterne forblive et 
gruppeprojekt. De eleverne vil føle sig bemyndigede, fordi de har lov til at 
træffe deres egne beslutninger angående deres emne, og de lave deres  egen 
forskning og planlægning. Der vil være masser af interaktioner mellem dem, 
de skal mødes, og i diskussioner  og brainstorming. Deres tillid kan øges ved 
at være i kontakt med ressourcepersoner inden for eller uden for skolen, som 
de kan interviewe. eleverne vil have en praktisk erfaring i projektet, og deres 
læring af mønstre får dem til at se matematik og videnskab i et andet lys på 
grund af ideen om, at de nu lærer at forstå matematik og videnskab ved 
simpelthen at observere og forstå mønstre i naturen. Deres filmfremstilling, der 
involverer udendørs eventyr og spil, vil give varig indflydelse på deres læring 
på grund af de positive følelsesmæssige oplevelser, der fungerer på begge 
sider af deres hjerner.        
  
Bemærkning : Lærernes rolle er afgørende for at sikre harmoni i hvert hold, 
vejlede holdene i tilfælde af spørgsmål i koordineringen af video optagelse 
aktiviteter med de andre projekter. 

 

 



                   

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

 

6	

5 - Forbindelser mellem dette koncept, videnskab 
(STEAM) og permakultur 
 

Relaterede STEAM-emner:  
  
Matematik / geometri integreret med biologi (sammenkædning af planteliv med 
deres matematiske konstruktion), sammenkoblet med kunst (forståelse 
af den naturlige verden og skrivefærdigheder), forstærket af teknik 
(planlægning og realisering af output) og kulmineret af teknologi 
(filmproduktion, internetforskning ).            
  
 

Udviklede færdigheder: 
  

• Matematiske perspektiver gennem integrerende færdigheder   
• Videnskabelige færdigheder gennem observation og forskning    
• Færdigheder i planlægning, organisering, manuskripter, interpersonel 

kommunikation, teambuilding  
• Teknologiske færdigheder i mediekendskab   
• Omfattende færdigheder med en bredere og mere videnskabelig 

forestilling om permakultur.   
• Integreret STEAM-forståelse af matematik og deres rolle 

i permakultur og liv.  
• Teknologiske færdigheder i mediekendskab        
• En integreret STEAM-forståelse af matematik og deres rolle i 

permakultur og liv 
  
  

 
 
 
 
 


