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KONCEPT: Symbiose i naturen som et 

eksempel på samarbejde 
 

1 - KORT BESKRIVELSE AF KONCEPTET 
 
Symbiose henviser til to eller endda flere biologiske arter, der kan interagere 
og samarbejde tæt i lang tid. Bestøvning er et eksempel på symbiose og er en 
form for symbiose, der kan observeres ganske let. Blomster fungerer som 
kraftige reklamer for insekter, der tilbyder energirig nektar. Det besøgende 
insekt, der har suget den sukkerholdige væske, fortsætter derefter med pollen 
for at befrugte andre blomster, hvilket gavner den samlede population af den 
pågældende planteart. Nogle insekter er også ret specifikke i deres valg af 
planter. Sommerfugle er også meget synlige i deres rolle som bestøvere. Så 
der er flere muligheder, som eleverne kan vælge at vise i en video og tale om. 

 
2 - Aktiviteter i LivingStem- projektet, der kan 
være relateret til dette koncept 
 
Dette koncept er meget godt forbundet med flere Udfordringer (Gamification 
System),  som: 
  

•  'Børnenes honning-videnværksted' - børn kan tale om, hvad bier 
giver blomster og blomster giver bier.              

• 'Bygning af et insekthostel' - eleverne kan lære betydning  af insekter 
i naturen.              

•  'Design en miljømæssig bæredygtig by' - elever kan opdage viden 
om økosystemtjenester, leveret af naturen.              
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Konceptet kan også knyttes til aktiviteterne i 'Det Ideale Køkkenhave Spil' . 
Under haven forberedelse kan elever lære om symbiose mellem arter, så de 
for eksempel ved, hvilken plante der kan sættes sammen med en anden.  
  
I det ideelle køkkenhave-spil kan eleverne lære, hvilke arter er del af 
symbiosen og tale om det foran kameraet. De kan også først oprette en 
permakulturhave og derefter vise, hvilken symbiose der finder sted der, og 
hvordan de forskellige arter kan 'arbejde' sammen, for eksempel bier og 
blomster eller sommerfugle og urter. 
  
Dette koncept kan også være et link til Kort spillet, hvor eleverne kan lære 
om plantevenner. De kan også tale om det i den video, de skal forberede. De 
vil forstå, hvilke planter der kan vokse side om side i en permakulturhave og få 
viden om dens symbiose. 
 

 

3 - Metodeforslag til gennemførelse af den 
ovenfor beskrevne aktivitet  
 
Elever i grupper bliver bedt om at undersøge symbiose i naturen og derefter 
bestemme, hvilken symbiose der opstår i permakulturhaven. Elever kan vælge 
eksempler på symbiose ved at brainstorme under Udfordringer (Gamification 
System-aktiviteter), nævnt ovenfor, eller når de bruger kort spillet. 
  
En kort video kan laves (hvis det er muligt) i permakulturhaven. Eleverne kan 
præsentere eksempler på symbiose mellem forskellige arter. Hvis aktiviteten 
ikke kan finde sted i permakulturhaven, kan børn bruge kort spillet i videoen 
eller male / tegne planter, mellem hvilke der er symbiose. 
  
Efter brainstorming og inden de opretter videoen, kan eleverne skrive scriptet 
og derefter oprette produktionsplanen. 
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4 - Børn involveret i aktiviteten  

 

Eleverne arbejder i grupper. Igennem brainstorming får de mulighed for at 
udtrykke sig og også lytte til andre elevers ideer. 
  
Det vil også være vigtigt at observere symbiosens natur og processer, for 
hvilke tålmodighed, opfattelsesevner og opmærksomhed på detaljer er 
nødvendigt. 
  
En vigtig del af forberedelsen til denne video er elevernes kreativitet, og de vil 
også bruge deres viden og information, de allerede har modtaget om 
permakultur og STE (A) M. 
 

 

5 - Forbindelser mellem dette koncept, videnskab 

(STEAM) og permakultur  

 
Dette koncept er knyttet til STEAM-emner og permakultur. Biologi (som 
videnskab om organismer, deres specifikationer, behov, symbiose, der finder 
sted mellem dem) , Kemi (symbiose som en proces i 
kemi) og videnskab fremmes. 
  
Eleverne får mulighed for at udvikle de følgende kompetencer: 
  
Kreativitet 
Historiefortælling 
Videnskabelige færdigheder gennem observation og forskning 
Færdigheder i planlægning, organisering, manuskripter, interpersonel 
kommunikation, teambuilding 
Teknologiske færdigheder i medieproduktion og brug af kamera / program til at 
oprette videoer 
 


