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KONCEPT:  

Permakultur og experimentering 
 

1 - KORT BESKRIVELSE AF BEGREBET 
 
Integrering af permakultur som et emne i STEM-uddannelse giver et væld af 
spændende og sjove aktiviteter og ressourcer i undervisning. Elverne kan 
stifte bekendtskab og lære om videnskabelige metoder - og især 
eksperimenteringmetoder - uden at skulle købe og investere i mange ting. Det 
tager kun en skolegård at begynde med at prøve hypoteser, der er ført ud i 
klassen. 
 

 

2 - Aktiviteter i LivingStem- projektet, der kan være 
relateret til dette koncept 
 
Det er mest anvendeligt i spillet den 'Ideale Køkkenhave': 
  
Trin 1-3, som forklaret nedenfor kan implementeres i fase A i 'Ideale 
Køkkenhave Spillet' (observation og hypotese kan ske gennem skattejagt, 
helst på en struktureret måde, fx med elever, der tager billeder, video og 
noter). 
  
Trin 4 af eksperimentering kan registreres, især proceduren for design af en 
Canvas til forskellige miljøer, foretaget som fase B, såvel som oprettelsen 
af plantekassen og de elementer, der skal plantes som fase D i det 'ideale 
køkkenhave spil' '.  
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Trin 5, analyserne af resultaterne kan være baseret på en optagelse, der 
fungerer som en kalender ved at videooptage / observere den faktiske vækst 
af de frø, der er plantet i vækstboksen. 
  
Trin 6 kan registreres i en bestemt periode i starten, når man plante frø til de 
producerer spirer. 
  
Trin 7 kan være den overordnede konklusion for eleverne i en type interviews 
baseret på, hvad der er produceret, hvilket reflekterer over, hvad der kunne 
have været forhindret eller gjort bedre for flere spirer til at vokse. 
 

3 - Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 
beskrevne aktivitet  
 
Generelt følger den eksperimentelle metode nogle grundlæggende trin med 
dem, der er: 
  
Trin 1 : Observation (skal være objektiv) kan skrives ned på en struktureret 
eller ikke-struktureret måde. 
  
Trin 2 : Danne en hypotese: Involverer forudsigelse af fremtidige 
begivenheder. Det er vigtigt eleverne at retfærdiggøre deres hypotese og 
diskutere med andre jævnaldrende i en form for konstruktiv 
debat. Begrundelse kan være induktiv eller deduktiv. 
  
Deduktiv begrundelse: 
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Induktiv begrundelse: 

 

 
Ressource here.  

 

 

Trin 3 : Lav en forudsigelse. 
  
Trin 4 : Udfør opgaven / eksperimentet. 
  
Trin 5 : Analyser resultaterne. 
  
Trin 6: Træk en konklusion (kan være kollektivt i klassen, uformel diskussion) 
  
Trin 7 : Rapporter dine resultater (i alderen 10-12 kan det være en mundtlig 
diskussion i klasseværelset, det kan også være en hjemmearbejdsaktivitet at 
nedskrive deres afsluttende tanker. For ældre elever 13-14 kan det være en 
mere langvarig og grundig procedure for at skrive en opgave med alle de 
foregående trin og afsluttende kommentarer og henvisninger til videnskabelige 
ressourcer. 
 
 

4 - Børn involveret i aktiviteten  

For at facilitere læring kan trinene i den ovennævnte videnskabelige metode 
registreres og uploades på skolens Intranet eller mellem grupper  
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af elever. Dette kan gøre det lettere at huske alle trin og lave en synopse af 
videnskabelig metoder.  
 
Det kan optages  7 korte videoer, en for hvert trin, som derefter flettes. I de 
mere teoretiske trin kan diskussionen / debatten eller elevernes noter blive 
optaget. Så er det bedst, at alle 7 videoer af de 7 trin kombineres, men gør det 
klart, hvor det ene trin slutter, og hvornår det andet starter. 
 

 

5 - Forbindelser mellem dette koncept, videnskab 
(STEAM) og permakultur 
 
Grundlæggende er produktionen af videoerne relateret til: 
  
S cience - Videnskab: Indholdet, der skal filmes, er den videnskabelige metode. 
  
T eknologi: Brugen af video teknologier og software til at behandle 
den. Eeleverne 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 på permakulturkonceptet. 
  
  
 

 
 


