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KONCEPT: STEAM og aktiv læring 
 

1 - KORT BESKRIVELSE AF BEGREBET  

STE (A) M er, som eksemplificeret i hele projektet, på ingen måde passiv 
inden for konceptet af aktiv læring. Aktiv læring er enhver læringsaktivitet, hvor 
elever deltager eller interagerer med selve læringsprocessen. Dette er i 
modsætning til den klassiske, passive absorption af information, leveret af en 
lærer. Aktive læringsteknikker gør det muligt at fange elevernes 
opmærksomhed i en forelæsning og engagere dem i kursets indhold. Det har 
en tendens til at forbedre den generelle læringsproces, da eleverne har 
tendens til at huske og forstå mere. Permakultur og STE (A) M giver mange 
muligheder, når det kommer til aktive læringsaktiviteter. 
 

 

2 - Aktiviteter i LivingStem- projektet, der kan være 
relateret til dette koncept 
 
Udfordringer i  Gamification Systemet for elever fra 10-14 år: 
  
Lodrette haver : Især i aktivitererne i fase 2 kan nemt filmes. En ceremoni kan 
også følge denne aktivitet, hvor eleverne får fysiske 'badges'. Eleverne kan 
blive bedt om at holde en tale, når de får tildelt deres 'badge', og fortælle om 
kompetencerne, de har lært og så kan undervisere og klassekamerater stille 
spørgsmål. På denne måde lærer eleverne aktivt (husker og uddyber) de 
opnåede kompetencer, som alle er STE (A) M-relaterede. 
  
Permakultur og vedvarende energi: Denne aktivitet er i essensen af 
STEAM, mens den kombinerer alle 5 kompetenceområder, men især fysik og 
videnskab. Teknologi, ingeniørfag og matematik bør kombineres i at opnå det 
ultimative mål, nemlig at skabe vedvarende energisystemer. Videoen kan 
produceres i slutningen af konstruktionen af systemet, idet de forskellige hold  
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viser, hvad deres mekanisme kan gøre, og beskriver hvad de har bygget, 
hvordan og hvorfor, og også viser fejl / eller forhindringer, de har været udsat 
for. 
  
Det ideale køkkenhave spil for elever fra 10-14 år: 
  
Det 'ideale køkkenhave-spil' med alle sine faser udvikler elevernes 
kompetencer på en legende måde, at være grundige, at være kritiske 
observatører og at dokumentere systematisk, hvad de har observeret, og at 
komme med konklusioner. Disse er grundlæggende, indledende trin i de fleste 
af de eksperimentelle metoder og inden for essensen af aktiv læring, der 
indgår i nogle af de STEM-relaterede færdigheder, som teknik, teknologi og 
videnskab og i nogen grad matematik. Eleverne kan filmes, når de spiller det 
ideelle køkkenhave brætspil. 
 

 

3 - Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 
beskrevne aktivitet  
 
2 - 4 elever, afhængigt af alder og kapaciteter, er ansvarlige for 
videooptagelser,  f.eks.  fase 2 i 'Lodret have' eller det konkrete resultat af 
'Permakultur og vedvarende energi ' eller spillet den 'Ideale Køkkenhave '. 
  
Hovedidéen er, at videoerne er en synopsis af, hvad eleverne har lært i de 
tidligere nævnte aktiviteter, som alle er kernen i STE (A) M.  En aktivitet er en 
form for aktiv læring og for det meste metakognition, som en af de vigtigste 
færdigheder i 20erne. 
  
Det eneste trick er for eleverne at udvikle en konkret tidsplan, hvornår de tager 
billeder eller lave video momenter for at vise essensen af aktiviteten. For at 
eleverne kan gøre dette, skal de forstå og afslutte de førnævnte aktiviteter i 
Udfordringer (Gamification Systemer). I det 'Ideale Køkkenhave' brætspil 
kan det være en god ide, at filme det i anden eller tredje gang F spillet, hvor 
de allerede har forståetregler og instruktioner. 
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Videoproduktionen kan udføres i hold af elever, f.eks. er et team 
videoproducenter (2-3 elever) ansvarligt for at opsummere hele aktiviteten i en 
beskåret / bearbejdet video på højst 1,5 time. For aktiviteter, der varer længe 
eller har mange underopgaver, kan arbejdsbyrden deles, men det vigtige er, at 
produktionsteamet bruger et videobearbejdningssoftware til at gennemgå 
opgaven og beskære de vigtigste oplysninger. Derefter skal videoen (eller hvis 
der er flere dele, skal de sammensættes i den rigtige rækkefølge), være 
tilgængelig for alle studerende via en portal. 
 

 

4 - Børn involveret i aktiviteten  

I alle aktiviteter er det en god idé at 2 studerende elever, som støtter 
hinanden,er ansvarlige for video optagelser (fortrinsvis en ressourcestærk elev 
og en ikke så stærk eller selvsikker elev). Et andet hold eller de samme elever 
kan også være ansvarlige for at klippe / redigere / flette videor. 
  
Således vil eleverne blive involveret i optagelser og produktionen (redigering) 
af videoen. Elever, der ikke er involveret i produktionsteamet, får chancen for 
at se højdepunkterne af aktiviteter og procedurer og dermed se resuméet af, 
hvad de har lært i de aktiviteter, som er dokumenteret i videon. På denne 
måde vil de se deres lærer og sig selv lære / undervise / interagere. 
  
Efter at have set den færdige video vil eleverne blive bedt om at lave deres 
egen evaluering. Det betyder, at de skal evaluere de mest afgørende punkter 
ved at bruge kritisk tænkning og de skal huske al den information, der er lært 
gennem aktiviteterne. Disse spørgsmål kan derefter bruges til deres næste 
formelle eller uformelle vurdering. At vide, at spørgsmål, der er stillet af dem, 
vil blive brugt til evaluering, sætter en ekstra udfordring for dem, for at 
spørgsmålene skal være velstrukturerede, rimelige og besvarelige osv. 
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5 - Forbindelser mellem dette koncept, videnskab 
(STEAM) og permakultur 
 
Grundlæggende er produktionen af videoerne relateret til: 
  
Art - kunst/ vision: Videoerne skal være klare og veludviklede. 
  
T eknologi: brugen af video teknik og software til at redigere videoer. Eleverne 
skal også lære at bruge software til redigering af videoerne og sætte 
undertitler eller titler / emner, der skal vises, hver gang en videooptagelse skal 
blandes med en anden. 
  
Temaet / indholdet af videoerne kommer fra aktiviteter, der er baseret på en 
eller anden måde på permakulturkonceptet. 
  
  
 
 


