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KONCEPT: Økologi - kompetencer 
 

1 - KORT BESKRIVELSE AF BEGREBET	
Kompetencer og færdigheder indenfor økologi og miljøbevidsthed er 
dybtgående gennem hele Living STEM-projektet og en af dets 
hovedprioriteter.  For det aldersinterval, vi har at gøre med - er det vigtig, at 
eleverne ser deres rolle inden for det økologiske system og forstår, hvordan 
deres handlinger kan have en effekt for hele kloden.  	
 	
 

2 - Aktiviteter i LivingStem- projektet, der kan være 
relateret til dette koncept	
Der er 3 aktiviteter i Udfordringer (Gamification-systemet), der hjælper med at 
øge kompetencer og færdigheder indenfor økologi.	
 	

1) Honning-videnværksted for børn    	
2) Biodiversitetens edderkoppespind     	
3) Lodret have      	

 

3 - Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 
beskrevne aktivitet 	

1) Til Børnenes honning-videnværksted kan eleverne filme en 
gruppediskussion, når hele aktiviteten er afsluttet, baseret på deres 
viden, de har samlet, og den endelige konklusion:      	

a. Biernes rolle for mennesker og økosystemet generelt  
b. Biernes fysiologi 
c. Elevernes rolle i at hjælpe bier med at overleve 

 	
2) ' Biodiversitetens edderkoppespind'    eller   spindelvævet af biodiversitet 

er et tankevækkende, engagerende og sjovt spil, der introducerer 
eleverne i, hvordan vores små handlinger kan påvirke hele kloden. Det 
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er også oplysende i, hvordan hver begivenhed er sammenflettet eller 
sammenkoblet med andre - kollateral.	
 	

3) 'Lodret eller vertikal have' er en konstruktiv aktivitet, der viser eleverne, 
hvor let de kan skabe forandringer og de kan blive en 'game changer'.      	

2) ' Biodiversitetens edderkoppespind': Her kan en af eleverne eller et team 
filme hele spillet. Så eleverne kan inddeles i grupper og være ansvarlig 
for at redigere spillet og viser de vigtigste punkter. Det er også vigtigt at 
vise, hvordan det startede og hvordan det sluttede, og at vise de 
vigtigste  nøglehandlinger. Videoen kan ende med nogle skriftlige eller 
mundtlige konklusioner af hele aktiviteten. På denne måde vil eleverne 
opsummere de negative handlinger, der påvirker jorden og deres 
forbindelser til andre begivenheder.      	
 	

3) 'Vertical Garden - 'Lodret Have' aktivitet: Her ville det være rart, hvis 
eleverne kunne tage roller inden for deres grupper og præsentere de 
endelige produkter foran kameraen. Man kunne præsentere den 
indledende planlægning af haven. Et andet medlem af gruppen kunne 
præsentere kalenderen. En anden kan beskrive de digitale værktøjer, 
der bruges til oprettelsen af den lodret have, og hvorfor de blev valgt i 
stedet for andre. En anden kunne derefter skifte og beskrive den viden 
og kompetencer de har tilegnet sig, f.eks. i fytologi, biologi, food 
science.      	
 

5 - Forbindelser mellem dette koncept og 
videnskab (STEAM) og permakultur:	
 
Grundlæggende er produktionen af videoerne relateret til:	
 	
S cience - videnskab: Indholdet, der skal filmes, er en videnskabelige metode.	
 	
T eknologi/IT:  Videoscripting og software til at videobehandle. Eleverne 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.	
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Art - kunst og humanistiske fag: Videoerne skal være klare og veludviklede.	
 	
Temaet / indholdet af videoerne kommer fra aktiviteter, der er baseret på en 
eller anden måde med permakultur- konceptet.	
 
 
 
 


