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KONCEPT: Økosystem 
 

1 - KORT BESKRIVELSE AF BEGREBET	
Begrebet økosystem er essentielt i den forstand, at det legemliggør ideen om, 
at alle levende ting er forbundet, undertiden på uventede måder, og at skader 
på et element kan kaste balancen i hele systemet væk. 	
 	
Økosystemet er det biologiske ensemble, der er placeret i et givet område. Det 
inkluderer også de kemiske faktorer og ikke-levende elementer, der 
komponerer det. Normalt defineres økosystemer på en praktisk, delvist 
vilkårlig måde, grænsen er, hvor en drastisk ændring i ensemblet finder 
sted. For eksempel: en skov er et økosystem. Omkring det er der marker, som 
er et andet økosystem. Jorden i sin helhed kunne betragtes som et 
økosystem, begrænset af ”rummet”, hvor ensemblet er meget 
forskelligt. Afhængigt af undersøgelsen ændres økosystemgrænserne. Vores 
planets økosystem er i øjeblikket truet af klimaændringer.	
 
 
 

2 - Aktiviteter i LivingStem-projektet, der kan være 
relateret til dette koncept	
Afhængigt af hvad du vil understrege i videoen: enten vigtigheden af 
økosystemet eller det økologiske fodaftryk, mere betydning for økosystemet 
eller mere for det økologiske fodaftryk, kan forskellige aktiviteter forbindes med 
emnerne:	
 	
Udfordring/spil "Terrarium" er interessant i den forstand, at der oprettes et 
lille økosystem. Eleverne kunne reflektere og observere naturen for at prøve at 
bestemme, hvilke elementer der skulle være i dette økosystem for at det 
kunne fungere, og derefter skabe det under tilsyn af læreren.	
 	
Udfordring/spil  “Bygning af et insekthotel”: Deter  interessant at analysere 
et bestemt aspekt af et økosystem, nemlig insekter. Eleverne ville se, hvordan 
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deres tilstedeværelse eller fravær påvirker økosystemet og drager 
konklusioner om balancen i økosystemet og dets funktion.	
 	
Udfordringer/Spil: For et mere omfattende syn kunne det være interessant at 
udføre aktiviteten "biodiversitet edderkobbeweb" og se, hvordan hvert 
element interagerer med de andre.	
 	
Det ideale køkkenhavespil: At designe en permakulturhave skal tage højde 
for forbindelser og forhold mellem elementer og planter for at skabe den mest 
effektive have. Haven kan også blive et specifikt økosystem.	
 	
Udfordringer/spil: "Designe en miljømæssig bæredygtig by" er også en 
interessant aktivitet at forbinde med økosystemet, og hvordan man gør det 
bæredygtigt og afbalanceret i et tydeligt "kunstigt" miljø.	
 	
Udfordringer/spil “Klimaforandringer og FNs globale mål”: Hvad kan vi 
gøre? Det er også en aktivitet, der kan forbindes med økosystemets betydning 
og hvordan man beskytter dets balance.	
 	
En anden aktivitet, der kunne udføres, ville være en simulering af et naturligt 
økosystem med forskellige elementer, der spiller deres rolle og ser 
konsekvenserne af at fjerne et element som en dominoeffekt. 	
 	
 

3 - Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 
beskrevne aktivitet 	
Observation er nøglen her. Eleverne bliver nødt til at observere og 
dokumentere deres observationer for at efterligne naturen og være i stand til 
at skelne mellem de særlige forbindelser og forholdet mellem elementerne.	
 	
Når de først har observeret og forstået disse links, skal de genskabe dem 
inden for bestemte områder for at opnå mere udbytte. 	
 	
De vil også reflektere over vigtigheden af vores økosystemer og hvordan vi 
kan bevare dem ved at reducere vores økologiske fodaftryk.	
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Alle observationer og udfoldelsen af eksperimenterne dokumenteres med en 
video. 	
 	
Under optagelsen er det muligt at etablere en generel struktur til videoerne på 
forhånd, så man i øjeblikket kan optage et ensartet format. Her er et 
eksempel:	
 	
Lav 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 eleverne vil gøre som et eksperiment (eller hypotese)              	
- De forskellige trin i processen, og hvorfor              	
- Hvad er resultaterne?              	
- Hvad er konklusionen?              	
- "Tak fordi du så vores video!"              	
 	
 
 

4 - Børn involveret i aktiviteten	
Eleverne vil være dem, der skal observere, forklare deres observationer og 
arbejde på en videnskabelig måde for at gengive små økosystemer. 	
 	
Videoerne giver seeren mulighed for at følge hele processen, fra vigtige 
observationer til gennemførelsen af et genskabt fungerende økosystem. 	
 	
Lærere vil ledsage eleverne ved at forklare dem de forskellige biologiske, 
kemiske og fysiske processer, der gør det muligt for økosystemer at fungere 
som naturlige netværk af liv og energi. 	
 	
Eleverne arbejder i små grupper på 3 til 4 elever, hvor en person udpeges til at 
registrere hele processen. Denne stilling som filmskaber skal skiftes af 
eleverne, så alle elever kan være i stand til at deltage i opgaverne og 
videofremstillingsprocessen ligeligt. Alt dette under korrekt tilsyn af læreren 
selvfølgelig.	
 	
Læreren kan vælge at filme hele processen selv, hvis de ønsker det. 	
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5 - Forbindelser mellem dette koncept og 
videnskab (STEAM) og permakultur:	
Et økosystem omgrupperer en overflod af elementer, der interagerer på 
mange forskellige måder. De forskellige interaktioner og karakteren af disse 
elementer kan forklares gennem de forskellige emner, der vedrører videnskab 
generelt. For at være mere specifik her: Biologi, fysik og kemi.	
 	
Kemi:	
De kemiske komponenter i jorden som f.eks. calcium, magnesium er 
essentielle næringsstoffer til planter. Andre kemiske reaktioner såsom 
fotosyntese eller kompostering spiller en vigtig rolle i et velfungerende naturligt 
økosystem.	
 	
Fysik:	
I tilfælde af fysik spiller flere elementer i spil i et økosystem, hvilke mekanismer 
der kan forklares i denne klasse. 	For eksempel: Korrekt anvendelse af 
tyngdekraften under design af permakulturhaven vil skabe særlige forhold for 
vanding af afgrøderne. 	
 	
Kapillaritet er også et fænomen, der kan have en indvirkning på et økosystems 
funktion, da grundvand går tilbage til overfladen og overrisler også terræn og 
kan forklares ved fysiske regler.	
 	
Biologi:	
Fotosyntese, kompostering, reproduktion af planter osv. Er alle biologiske 
processer, der er kernen i et økosystems funktion og kan forklares i 
sammenhæng i biologiundervisninggennem disse aktiviteter.  
 	
Permakultur:	
Observationen af naturen og hvordan det indre arbejde i selvforsynende 
økosystemer fungerer og emuleringen af disse observationer på den mest 
effektive måde er kernen i permakulturfilosofien. Permakultur sigter mod at 
gengive disse naturlige mekanismer og optimere havenes design for at hjælpe 
de positive forhold mellem elementerne og lade planter trives. Begrebet 
økosystem og dets naturlige balance og bæredygtighed er vigtigt i 
permakulturfilosofien.	
 


