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KONCEPT: Plantevenner i en urtespiral 
 

1 - KORT BESKRIVELSE AF KONCEPTET 
 
Ledsager plantning er et meget vigtigt koncept i havearbejde, i landbruget og 
selvfølgelig i permakultur. Plantning af forskellige afgrøder, der kan god lide 
hinanden, gør dem i fælleskab mere modstandsdygtige over for skadedyr og 
sygdomme, understøtter bestøvning, giver levested for gavnlige skabninger 
og maksimerer brugen af plads for at øge produktiviteten. Også planter har 
brug for empati, venner og kammerater, den rigtige mad og levesteder, ellers 
tiltrækker de alle slags sygdomme og infektioner og blomstrer ikke, ligesom 
dyr og mennesker. 
  
Der er en række udfordringer og spil i LivingSTEM , hvor plantevenner spiller 
en vigtig rolle. Elevernes opgave er, at finde og få øje på plantekammerater i 
permakulturhaver og urtespiral. De kan endda lave deres egen urtespiral i en 
lille kasse og fange deres opdagelser, oplevelser og kreationer på videor. 
 

 

 
 

Source: https://steemit.com/permaculture/@open3ye/true-permaculture-episode-3-companion-planting 
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2 - Aktiviteter i LivingStem- projektet, der kan være 
relateret til dette koncept 
 
Dette koncept er meget relateret til spillet den Ideale Køkkenhave, hvor 
permakulturhaver og urtespiraler, hvor der plantes venner sammen, er 
designet. I processen kan børn / teenagere fange deres indtryk og opleve, 
hvad de lærte om venner i en køkkenhave eller urtspiral. 
  
Kort Spillet, hvor du kan finde plantevenner på hvert kort, kan bruges sammen 
med de ideelle køkkenhave aktiviteter for at samle matchende plante 
venner, få øje på dem i permakultur indstillinger og fange dem i film. 
 

3 - Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 
beskrevne aktivitet  
 
Indstillingen og rammen for videoerne kan være klasseværelset, skolens 
køkkenhave eller en permakulturfarm. 
  
Der skal tildeles to forberedelsestimer i klasseværelset til at organisere 
videoteams, til at samle baggrundsinformation om ledsagerplanter og til at 
oprette et kort videoscript ved hjælp af LivingSTEMs storyboard canvas. 
  
Mulige scener kan være, at: 
  

• fange processen med at vælge plantevenner, når eleverne / klasser 
bygger deres egen urtespiral 

• introducere plantevenner og fortæl, hvordan de støtter hinanden 
• spotte plantekammerater i naturen og fange oplevelsen på en video 
• opbygge en mini urtespiral med plantevenner og fortæl om oplevelser og 

følelser 
• lege med kort spillet, saml kammerater og find dem i haven eller brug 

dem til deres egen mini-urtespiral og fang dem i en film 
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En god metode er at lave videoen som et interview i et tv-show (du kan endda 
opfinde et navn) 
  

- ”I dag lad os udforske .. . ( indsæt emne ) ”          

- Kort forklaring af konceptet          

- Hvad den studerende vil gøre som et eksperiment (eller hypotese)          

- De forskellige trin i processen, og hvorfor          

- Hvad er resultaterne?          

- Hvad er konklusionen?          

- "Tak fordi du så videon!"          

 

 

4 - Børn involveret i aktiviteten 
 
Eleverne/ lærerne er involveret i alle processer. Eleverne lærer om teknikken 
til at lave videoer og redigere dem, de finder ud af plantespiraler, i det ideelle 
køkkenhave spil ser de plantekammeraterne og fortæller, hvordan de kan 
støtte hinanden, og de designe og bygge deres egen mini urtespiral og 
forklarer deres valg af venner i et interview i filmen. 
  
Øvelsen skal være legende, fremme nysgerrighed og kreativitet hos børnene, 
så storyboard canvassen skal være relativt åbent med plads til overraskelser 
og sjove dele. 
  
Deling og samarbejde inden for grupper og mellem grupper bør tilskyndes. 
  
Afhængig af elevernes alder og færdigheder vil læreren enten selv montere 
videoen, eller vil guide og hjælpe eleverne i processen. 
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5 - Forbindelser mellem dette koncept, videnskab 
(STEAM) og permakultur 
 
STEAM færdigheder, som fremmes,  er biologi, kemi, æstetik, kunst, design 
tænkning, konstruktions leg, at skrive instruktioner og filme, kreativitet . 
 
Plantekammerater og ledsagere er meget vigtige begreber i permakultur, så 
planterne kan styrke hinanden og bekæmpe mulige skadedyr og sygdomme. 
 


