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KONCEPT: Økologisk bevidsthed	
 

1 - KORT BESKRIVELSE AF BEGREBET	
Vi overproducerer og -forbruger i nogle regioner på kloden, mens andre 
kæmper for at dyrke og / eller finde mad. Vi står over for ernæringskatastrofer 
oven på klimakrisen. Undervisning i permakultur i en ung alder kunne være en 
løsning til at tackle kriserne på lang sigt. At lære om forskellige måder at dyrke 
grøntsager på, den tid det tager og naturens kræfter, vil hjælpe eleverne til at 
integrere god praksis og forbrugsadfærd, der er gode for miljøet. I et bottom-
up-mønster kunne børn også hjælpe deres forældre med at indse vigtigheden 
af klimaændringer ved at bringe ideer, viden og vaner, der blev samlet i 
klassen, med hjem. Disse er alle inden for rammen af at udvikle økologisk 
bevidsthed og adfærd. 

 	
2 - Aktiviteter i LivingStem-projektet, der kan være 
relateret til dette koncept	
Hele konceptet i spillet 'Den ideale køkkenhave' handler om konceptet med at 
dyrke dine egne grøntsager og / eller urter og / eller frugter og se, hvad der 
kan dyrkes i hvert miljø og i hver små papkasse i henhold til arternes behov og 
roller i miljøet. Processen med oprettelsen af plantekasser og observering af 
den faktiske vækst af elementerne er noget, elerne kan filme sammen med et 
rollespil (interviewer, interview, producenter, redaktører, forfattere osv.), Så 
alle elever har en rolle at spille. To eller tre elever kan danne et hold og have 
en lignende rolle (dette er at hjælpe hinanden og opmuntre og hjælpe 
'svagere' elever.  	
 	

3 - Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 
beskrevne aktivitet 	
Denne aktivitet kan opdeles i 3 hoveddele og  videon laves i flere tidsrammer: 	
 	
1. del: Den første der skal gøres, når plantekassen er samlet gennem Fase D af spillet 
'Den ideale køkkenhave' er at fortælle, hvordan man samle en plantekasse.	
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2. del: Den anden del vil være til gavn for en revision af eleverne om, hvad de har lært 
i hele  forløbet af spillet 'Den ideale køkkenhave'. Interviews inkluderer spørgsmål om, 
hvad de har lært fra starten, f.eks. omkring elementers funktioner, deres forhold, 
filosofien bag permakultur generelt og dens fordele, der viser den viden, elerne har 
erhvervet. Interviewspørgsmålene kan gives på forhånd af redaktionsteamet, så alle 
elever kan tænke over dem og beslutte, om de mest passende og relevante, der skal 
medtages, samt hvilke svar der skal gives.	
 	
3.  del: Efter eleverne har set resultater af deres frø, som de plantede, kan de blive 
filmet når de viser høsten, samtidig med at nævne, hvor meget tid det tog for planter til 
at vokse. De kan også går gennem plantekalenderen og fortæller, havd de lavet fra 
plantning af frøene indtil deres vækst og høst.	
 	
Her bruges  metoden 'in medias res', hvilket betyder, at vi starter lidt fra midten (TRIN 
1: eleverne, der konstruerer deres kasse, TRIN 2: Forklaring af hele 'Ideal 
køkkenhave-spil' fra skattejagt til konstruktionen, der hjælper med at revidere og 
huske de store trin, og endelig TRIN 4: De faktiske produkter fra deres indsats, høst af 
de dyrkede elementer og forklaring af, hvordan de tog sig af det, og hvor lang tid det 
tog for elementerne at vokse, samt nogle trin, der kunne have været gjort bedre osv. på 
en selvvurderings måde).  	

  	
4 - Børn involveret i aktiviteten	
Eleverne kan opdeles i grupper på 4-6. 	
 	

1) En gruppe kan være redaktionsteamet, der producerer 
interviewspørgsmålene og planlægger interviews og tidsrammen for de 
videoer, der skal tages og flettes.      	

2) En anden gruppe kan være videoproduktionsteamet, der er ansvarligt 
for at optage og redigere videoer.      	

3) Et hold kan faktisk være interviewere / journalister, der stiller 
spørgsmålene.      	

4) Et hold kan være de interviewede, der besvarer spørgsmålene.        	
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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 den videnskabelige metode.	
 	
T eknologi og IT: Video scipting og planlægning, software til video 
editing. 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.	
 	
A rt - kunst eller humanistiske fag: Videoerne skal være klare og veludviklede.	
 	
Temaet / indholdet af videoerne kommer fra aktiviteter, der er relaterit til  
permakultur- konceptet på en eller anden måde.	
 	
 
 


