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Introduktion  
 
Den Ideelle Køkkenhave er et pædagogisk spil med mange udfordringer og 4 

sammenkædede faser. Dets overordnede mål er at formidle til elever, hvordan 

man designer en køkkenhave med STEM's tværfaglige tilgang, kombineret 

med de anvendte metoder til permakulturdesign. Alle faser i spillet skal 

udføres af de samme hold, som formelt indsamler scores og ikke-formelt 

grundlæggende viden om permakulturdesign. 

 

De sidste output i spillet vil være: et spillebræt, der kan bruges sammen med 

Living STEM-kortdækket og en mikrohave, der er dyrket i en kasse efter 

permakulturprincipperne og anvender løsninger, der er observeret under 

oplevelsen på gården. 

 

Plantning af den ideelle køkkenhave udendørs (hvis et udendørs rum eller en 

have er tilgængelig ved siden af skolen) er en mulig opfølgningsaktivitet i 

spillet! 

 

Lærerne vil blive introduceret til spillet og dets regler i kapitel 1. I kapitel 2 og 3 

finder underviseren nyttige oplysninger om, hvordan Permakultur og STEM 

kan integreres gennem spillet i en ikke-formel ramme. Hvordan kortdækket 

hjælper processen med at arrangere permakulturhaven med hensyn til 

plantegrupper og placeringer i haven vil derefter blive forklaret i kapitel 4. 

Det sidste kapitel er viet til anbefalinger til lærere og undervisere sammen med 

nogle mulige spilvariationer og forslag for at skabe ægte permakultur-

oplevelser med dette spil. 

Det Ideelle Køkkenhave Spil er den intellektuelle output 4 (IO4) af Erasmus + 

Living STEM-projektet og er udviklet i samarbejde med Génération Bio, 

Belgien, Logopsycom, Belgien, CIP, Cypern og EDUlab, Italien. 

 

Hver partner har udviklet et kapitel i denne pjece og en fase af spillet, men alle 

har bidraget til den endelige version af alt indholdet gennem et frugtbart 

samarbejde. 
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1.  Spilbeskrivelse 
 

Den Ideelle Køkkenhave er et spil med flere udfordringer opdelt i 4 faser, 

udført i klasseværelset og udendørs. 

Det spilles i teams, som skal dannes i begyndelsen af spillet og holdes 

gennem alle faser. Mindst 2 teams/hold er nødvendige. 

 

I hver fase af spillet tjener hvert hold point. Summen af de optjente point i de 

enkelte faser repræsenterer den endelige score i spillet. 

 

De 4 faser er propædeutiske over for hinanden, og de er: 

 

  Skattejagt: En rejse ind i den magiske permakultur verden 

I den første fase A spiller elever skattejagt i en permakultur gård / have med 

det formål, at finde  skatter i en permakultur miljø. 

 

   Køkkenhaven på et spilbræt: 
I anden fase B bliver eleverne bedt om at designe en parcelle canvas, der vil 

blive et spillebræt til at spille i den næste fase. 

 

   Lad os lege med kortene i haven: 
I tredje fase C dyrker eleverne "virtuelt" den parcelle, der er designet i 

fase B ved hjælp af kortdækket. 

 

 Mikro-køkkenhave labor: 

I fjerde fase D planter eleverne en lille have i en kasse, der anvender 

viden opnået i de foregående faser. 
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Fase A 
Skattejagt: En rejse ind i den magiske permakultur verden 

Hovedmål: 

At identificere de naturlige elementer på gården /i haven og deres 

sammenkoblinger, samt de anvendte permakulturprincipper. 

Beskrivelse: 

Ved at fordybe sig i principper af en permakulturfarm / have vil elever være i 

stand til at observere, nogle af de grundlæggende begreber i disciplinen. En 

legende oplevelse på gården vil hjælpe dem med deres forståelse af dets 

principper og forstå hvordan permakultur fremmer bæredygtighed. Gennem 

skattejagtspillet vil eleverne derefter lære at identificere elementer i et 

økosystem, funktionerne af de identificerede elementer og forholdet mellem 

disse funktioner. 

 
Materialer: 
Et notesbog og en pen til hvert hold 

 

Regler: 
 

1. Bed om at observere og notere hvad eleverne skal “jage”: 
o Elementerne (1 point hver) i plante- og dyreverdenen. Hvilke planter og 

dyr er elever i stand til at navngive eller identificere på 

permakulturfarmen / jorden (eller i haven)? Når et hold finder og 

navngiver planter og dyr, for eksempel tomater, comfrey, kyllinger, 

ænder, morgenfrue, æbletræ, bier, basilikum får det 1 point for hver. 

 

o Funktionerne for de identificerede plante eller dyr (5 point). Hvilke 

gavnlige ting gør planten eller dyret? For at identificere funktionerne 

kan elever konsultere kortdækket for at få spor. De kan også spørge 

permakultureksperterne på gården om planten / dyret, de ser, og 

hvorfor de plantes eller placeres, hvor de er på gården. Eleverne 

opfordres til at notere de forskellige funktioner i planten eller dyret. 
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Her et eksempel på pointystemet. Lad os identificere de forskellige 

funktioner i comfrey: Gød jorden, da den indeholder N, P og K (5 point); 

dens blomster giver nærende mad til mennesker, bier og andre insekter 

(5 point); bladene tjener som medicin for folket (5 point), de store blade 

er gode til mulching (5 point), forhindrer ukrudt (5 point), blade kan 

fodres til kyllinger (5 point) osv. Så jo flere funktioner de identificere, jo 

højere point får de. 

 

o Forholdet mellem funktionerne (10 point): Hvordan gavner det ene 

elements funktion en anden organisme? Et hold kan yderligere optjene 

flere point, når det lykkes at citere forholdet mellem planterne eller 

dyrenes funktioner. For eksempel: komfreyens befrugtningsfunktion 

beriger havejorden og gavner derfor de andre planter (10 point). De 

farverige morgenfrueblomster tiltrækker bier og gavnlige insekter (5 

point), og de tiltrækker dem også til comfrey. (10 point). Comfrey giver 

naturlig mulch til tomater, så tomaterne behøver ikke meget vanding, 

comfrey nærer jorden. (10 point). Tomatplantens primære mission er at 

reproducere (5 point for funktion), og dette tjener folket meget for 

verdens favoritgrøntsag (botanisk betragtet som frugt) er tomat. 

Tomaterne fodrer kyllingerne (5 point) + kyllingepinden befrugter 

tomatene (5 point) = 10 point 

 

2. Efter observationen og noterne bliver hvert hold bedt om at 

identificere nogle planter til en mikrokøkkenhave og interviewe 

permakulturlandbrugeren eller stedets ansvarlige person om dem for at 

modtage forslag til dyrkning. Optagelsen (lyd eller video) af interviewet 

tjener 10 point. 

 
Det er tid til at tildele point til hvert hold: Brug en tabel til hvert hold som det i 

bilag I. 

…. men Skatten? 
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Det vindende hold får en belønning at dele senere med de andre spillere. 

Belønningens art afhænger af permakulturland, gård, have hvor 

fase A i spillet vil blive spillet og de lokale produkter til rådighed. Det kunne 

være, for eksempel en kurv med grøntsager indsamlet af det vindende hold 

under tilsyn med gartneren, en honningkrukke eller et andet forarbejdet lokalt 

produkt tilbudt af landmændene, som aftalt på forhånd med lærerne/ 

undervisere. 

 

Skatten gives til holdet med den højeste score, men det skal deles med alle 

medlemmerne af alle holdene! 

 

Tilbage til skolen vil underviserne stimulere klassen til at diskutere skatten- 

jagtoplevelse og at bestemme brugen af  belønningen / skatten,  eleverne har 

fået! 
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Fase B 

Køkkenhaven på et spilbræt 

Hvor: 

i klasseværelset 

 

Varighed: 

3 timer 

 

Hovedmål: 

At designe en parcelle på en lærred, der repræsenterer en køkkenhave i 

henhold til permakulturens grundlæggende forestillinger og anvende STEM-

viden: resultatet bliver vores spilbræt. 
 

Beskrivelse: 

Eleverne vil blive udfordret til at anvende det, de lærte i fase A, "Skattejagt: En 

rejse ind i den magiske verden af permakultur", til at designe en ideel 

køkkenhave. Inden lærere begynder, vil de introducere forskellige scenarier: 

 

• Truet biodiversitet (havedesign skal skabe biodiversitet) 

• Utilstrækkelig mad til alle (havedesign bør bidrage til 

fødevaresikkerhed) 

• Vandmangel (havedesign skal tilbyde vandbesparende løsninger) 

• Drivhuseffekt (havedesign bør overveje reduktion af CO2-emission) 

Haven er designet på papir ved hjælp af et tomt lærred/plakat som basis for 

spillet og en række elementer, der skal placeres på spilbrættet (ark vedlagt: 

Grundlæggende, faste og problemløsende elementer). 
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Materiale: 

o Tom plakatplade eller lærred (70x100cm) 

o gamle	magasiner  

o aviser 

o udskrifter fra eksempler i Annekset 

o tusser og penne til at tegne elementer direkt på plakatet/lærredet. 

Regler: 
 
1. Del eleverne i hold, som i Fase A 

2. Tildel hvert hold et scenarie, eller vælg kun ét scenarie for alle teams. 

3. Bed hvert hold om at definere størrelsen på den ideelle køkkenhave, der 

skal designes 

4. Bed om at måle plakatet eller lærredet og skalere i henhold til den valgte 

have/parcelle størrelse. 

5. Gør opmærksom på de "grundlæggende elementer" (se Anneks II og III); 

Eleverne skal: 

o identificere kardinalpunkterne, og angiv dem på plakaten. 

o bestemme, hvor meget sol, regn, vind osv., de får i området i løbet af 

året (bed, hvisnødvendigt, at undersøge det, og find reelle data). Placer 

dataene i den nederste del af spillebrættet, således at holdet designer 

efter dette. Bed om altid at tage højde for det tildelte scenarie og dets 

specifikke mål, når de "grundlæggende elementer" vil blive indsat 

Hvert grundlæggende element giver 3 point. 

 

6. Bed om at bestemme de "Faste elementer" (se Anneks II og III), som de 

planlægger at sætte for at tilpasse havenes placering over for disse 

elementer. For eksempel, hvis der er en bygning eller en å meget tæt på 

haven, de designer, skal det gøres opmærksom på det hold, der skal tage 

det i betragtning, når de designer haven. Bed om altid at tage højde for det 

tildelte scenario og dets specifikke mål, når de "faste elementer" indsættes 

(se Anneks III). Hvert fast element, der er placeret, giver 1 point. 
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7. Bed om at tegne / fremhæve skyggezoner, hvis der er dele af haven, der 

kan være i skyggen det meste af dagen på grund af tilstedeværelsen af 

nogle faste elementer, som bygninger eller træer. Dette giver også 1 point 

 

8. Bed om at vælge havenes grundlæggende design fra: lineære geometriske 

former og buede former. Vis de mønstre, du ser i naturen (se også figuren 

nedenfor) for inspiration, du kan også vise eksempler  (se Anneks IV) og 

bede om at tegne dem på plakaten. Et design inspireret af naturlige / 

geometriske former giver 10 point. 

 
Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Patterns_in_nature - https://ecstep.com/natural-patterns/ - 
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/science-behind-natures-patterns-

180959033/ 
 
 

1. Undervisere vil bede eleverne om at foretage de nødvendige ændringer 

ved at flytte elementerne på plakaten, indtil de er tilfredse. 

2. Nu er det tid til at bede om at vælge og placere klogt “problemløser-

elementerne”: dvs. at anvende nogle løsninger gennem elementerne 

(se Anneks II og III). Bed om at huske scenariet og dets hovedmål. 

Spørg, hvilket element der kan hjælpe med at tackle udfordringen fra 

det valgte scenarie. Hvilke elementer hjælper f.eks. med at forbedre 
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biodiversitet, fødevaresikkerhed, vandbesparelse eller reduktion af 

CO2-emissioner. For hvert "element", der er korrekt for hvert specifikt 

scenario, tjener holdet 10 ekstra point! 

3. Lærerne vil bede om at være opmærksom på gangbroer mellem 

parceller for at være sikre på, at de er tilgængelige for elever eller 

besøgende med motoriske handicap (1 point hver gangbro). 

 

Now the resulting game board representing the ideal kitchen garden is ready 

to be cultivated .... using the cards! 

 

It is time to assign point to each team using the same table! 

 

Efter beregning af point tildeles en belønning til holdet med den højeste score: 

en mystisk pose, der indeholder ... noget jord, der skal bruges af alle 

medlemmerne af alle holdene i fase D! (Lærere / undervisere skal forberede 

den mystiske pose på forhånd)! 
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Fase C 
 
Lad os lege med kortene ... i haven 
 
Hvor: 

I klasseværelset 

Varighed: 

1 time 

Hovedmål: 

At lære de grundlæggende principper for et bæredygtigt landbrug igennem 

kortspillet 

 

Beskrivelse: 

Nu hvor eleverne ved hvad permakulturer (Fase A), og har designed parceller 

på plakater/lærred i forskellige scenarier (Fase B), er det tid til at lege med 

kortspillet. Ved hjælp af kortene begynder eleverne at lære at dyrke en ideel 

køkkenhave, de identificerer de planter, der er egnede til hvert specifikt 

scenarie, og vil være i stand til at dyrke mad til hvert parcelle. Ideen er, at give 

dem mulighed for at forbinde forskellige former for information for at 

organisere deres dyrkning på den mest effektive måde. Soleksponering, 

vanding, jord, såning og vækstmåneder spiller en vigtig rolle. 

 

Regler: 

1. Del eleverne i hold (det samme som i Fase A og B). Hvert hold har sit 

eget originale plakat/lærred designet i Fase B og sit eget kortdæk til 

dyrkning af haven. Lad os forestille os, at vi har et spillebræt som dette: 

 

 

a.  
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b.  

 

2. Opret pladsholdere/plots til kort. På hvert bræt tegnes pladsholder for at 

lægge kortene. Der tages højde for den ideelle køkkenhavestørrelse, 

der blev besluttet i den foregående fase: et kortplot svarer omtrent til en 

kvadratmeter havebed. For eksempel kan man vælge at dele deres 

parcelle således: 
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3. Spots/pladsholdere for kortene 

Når spillebrættet er oprettet, kan elever bruge kortene på forskellige 

måder.  

Hver spot/plads kan holde flere kort,  lagt  oven på hinanden for samle 

"ledsager planter". 

 

Der er 3 niveauer, høj, medium og lav for de planter, der skal dyrkes. 

 

Hver spot/plads repræsenterer en parcelle, hvorpå flere planter kan 

plantes under afgrøde og hele året, afhængigt af tidspunktet på året, 

hvor planten udvikler sig, såvel som dens natur (høj: f.eks. ærter, 

mellemhøjde: f.eks. salat; lavt: f.eks. gulerødder) og det valgte 

scenarie. 

 

Her er en visualisering: 
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Hvilket svarer til: 
 

 
 

Højt niveau: 

stængelplanter 

(som ærter) 

 

Medium niveau: 

Jordplanter, buske 

(som salat) 

 

Lavt niveau: 

Rødder, løg, knolde 

(som gulerødder) 
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Hvert plads kan indeholde forskellige kort for hvert niveau, afhængigt i hvilken 

måned den sås, udviklingen og udbytte. 

 

Der skal højst være 3 kort på hver plads. Undervisere kan rådgive, hvilke 

planter der vælges.  

 

Hver plante, lagt korrekt, giver 1 point. 

 

Skal planten plantes et sted, der ikke har de ideelle betingelser; for eksempel 

hvis den kræver rigelig soleksponering, men er lige i den skyggeligste zone, 

sættes  kortet vandret af læreren for at indikere en ikke passende pladsering, 

og der opnås ingen point. 
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Bedste venner regler: 

I Permakultur har vi begrebet “Bedste venner”, som er grundlaget for 

ledsagerplantning. Faktisk er planter lidt som mennesker: de vokser / bliver 

bedre, når de har et godt forhold til nogle specielle venner! Kort sagt, nogle 

planter giver fordele for andre (barkflis, næringsstoffer, støtte, skygge, 

afskrækkende overfor insekter osv.), Mens nogle planter konkurrerer om de 

samme næringsstoffer i jorden for eksempel og passer ikke sammen. 

 

 
I kortene har vi angivet nogle af de "bedste venner"- se numre i bunden. Disse 

svarer til kortets bedste venner. Hvilket betyder, at hvis elever planter dem 

sammen eller ved siden af hinanden, vil de trives! 

 

I dette spil vil plantning af de bedste venner sammen eller ved siden af 

hinanden give dig flere point end bare at kombinere afgrøder. 
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Der er to mulige kombinationer: 

 

Naboernes combo (på forskellige parceller, men ved siden af hinandens) 

eller 

Plotmates combo (inden for den samme parcelle) 

 

 

Naboernes "bedste venner" combo  

Sådan kan de kombineres: Enten kan de plantes dem på pladsholdere ved 

siden af hinanden (2 ekstra point pr. bedste venner kombination. 

 

Eksempel: I dette billede har du 1 bedste venner kombination ved siden af 

hinanden. Dette betyder, at der fås 2 point ud over de opnåede point med 

begge sæt. Her, da der kun er ét kort pr. plads (et point pr. plante), udgør det i 

alt 4 point. (1 + 1) +2. Hvis der er en bedste venners relation, fås der +2 point. 

 

 
 

 

 



 
 
 
                   

 
#livingSTEM                                           https://www.livingstem.eu/                   20 

       

Plotmates "bedste venner" combo 

Elever kan også plante dem på samme sted. I hvilket tilfælde tilføjer du de 

kort, der er bedste venner på samme sted, og du dobler point. 

 

I dette eksempel er gulerødder og salat de bedste venner. Så du har et point 

for gulerødder + et point for salat = 2 point. Men da de er de bedste venner på 

samme parcelle, kvadrateres resultatet (2² = 4 point). 

 

 
 

Glem ikke at tilføje ærtekortets point også i slutningen, hvilket giver 5 point i 

alt. Hvis ærter havde været de bedste venner med gulerødder og salat, kunne 

du have fået: 1 + 1 + 1 = 3 + 3 bedste venner-forhold på samme plantested → 

3² = 9 point i alt. 

 

Strategiske kort, som bidrager til alle mål 

Spillerne kan kombinere  kortene strategiskt, så at de opfylde hovedmål af 

udfordringen (forbedring af biodiversitet eller fødevaresikkerhed eller 

vandbesparelse eller CO2-reduktion). Hvis holdet identificerer mindst en 

strategisk kombination af kort, fås 20 ekstra point! 

 

Det er på tide at tildele point til hvert hold: Brug den samme tabel! 
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Efter beregning af resultatet vælger alle hold nogle frø, der skal opbevares i 

fase D. 

 

Holdet med den højeste score vælger først. (Lærere / undervisere skal 

organiser dette på forhånd)! 

 

Det vil være interessant at matche valget af de frø, som hvert hold skal plante, 

med spilleresultatet. 
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Fase D 

Mikro Køkkenhave Labor 

Hvor: 

I klasseværelset 

 

Varighed: 

Cirka 3 timer til alle opgaver  

 

Beskrivelse: 

I denne fase af spillet dyrker eleverne deres ideelle køkkenhave i en 

plantekasse. De vil praktisere det, de observerede på gården (fase A), 

designede på plakatet/lærredet (fase B) og lært ved at lege med spillekortene 

(fase C). 

 

Hovedmål: 

For eleverne at anvende det, de har lært i faser A-B-C, der i sidste ende har til 

formål at dyrke og tage sig af en egen plantekasse i skolen i en periode. 

 

Regler: 

1. Del eleverne i hold: husk det samme som i fase A, B og C. 
2. Husk frøene 

Det er nødvendigt at se på noterne og se videoen eller lytte til 

interviewet, gennemført i fase A. Bed hvert hold om at visualisere 

planteverdenens elementer, opdaget gennem skattejagt og finde dem, 

der skal dyrkes i en rigtig plantekasse. Lad dem søge efter yderligere 

information om det rum, hvert element har brug for, vandbehovet, 

soleksponering, ledsagende planter ... husk sammen med eleverne, 

hvilke elementer der blev sammensat i fase C og lav brainstorming på 

størrelsen af kassen, der er nødvendig til dyrkning. 



 
 
 
                   

 
#livingSTEM                                           https://www.livingstem.eu/                   23 

       

 

 

3. Mikro plantekasse 
Find via internet idéer til plantekasser (se eksemplet nedenfor) eller find 

en færdig plantekasse, f.eks. ved at genbruge materialer (som 

træfrugtkasser, jute poser, vinæskre osv.). Glem ikke, at det skal være 

vandtæt (små tricks kan være tilstrækkelige). Konstruktionen af 

plantekassen giver 10 point. Genbrug Genbrug af materiale giver 

teamet ekstra 10 point, fordi dette reducerer spild! 

 

 
Kilde: https://www.pinterest.com/pin/552042866794157745/ 
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4. Vær kreativ 
 
Bed holdene om at dekorere kassen ved hjælp af en skitse. 

 
 

5. Dyrkningskalender 
 
Find en kalender via Internettet, eller lavdin egen kalender, der viser, 

hvornår din have har brug for vand eller pleje, og sørg for at opdele 

arbejdet i holdet. Det kan være så simpelt som: 

 
Kilde: https://www.pinterest.com/pin/60306082499321097/ 

 
 
 

6. Vælg placeringen 
Find det bedste sted for mikro plantekasser. Hvert hold vælger en 

placering. Placeringen af mikrohaven skal tage hensyn til behov af det 

valgte frø/plante, f.eks. sollys. Et godt valg giver 5 point. 
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7. Saml jord, frø og udstyr 
Det er på tide at få den mystiske pose med jord og frøene, vundet efter 

fase B og C og samle, hvad der ellers er nødvendigt til dyrkning 

(havesæt). Klargøring: 10 point. 

 

8. Dyrkningen 
Det er på tide for holdene at plante frøene med den rette jord og vand 

så meget som nødvendigt. Husk at eleverne skal hjælpe frøene med at 

vokse og skal tage billeder af fremskridtene. Følg kalenderem. 

Mikrohaven klar og placeret giverr 10 point! 

 

9. Vær ansvarlig! 
Hold er nu forældre af planterne i plantekasser. De bør aldrig glemme 

dem! 

 

Det er på tide at tildele point til hvert hold: Brug den samme tabel! 

 

7 

8 
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Konklusion af "multi-challenge" spillet! 

 

Hver Fase er afsluttet! 

 

SPØRG ELEVERNE TIL AT BEREGNE DE SAMLEDE Point: Så vi har et 

vindende hold !!!! 

 

Belønningen tildeles officielt til det vindende hold, men som i de foregående 

faser skal belønningen altid deles med alle spiller. Belønningens art afhænger 

af læreren, men skal være noget meningsfuldt og relateret til spilemnerne, 

f.eks. et lille FRUGTTRÆ, der skal plantes i skolegården eller i en park/et 

område i nærheden i overensstemmelse med de lokale myndigheders regler. 

 

Træplantningsceremonien skal være en fest for hele klassen! 

 

Det vindende hold er ansvarligt for at vælge det sted, hvor det skal plantes, og 

hvis det ikke kan plantes i skolen, skal et andet sted vælges. 

 

Valget vil derefter blive forklaret og drøftet med klassen. 
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2.  Sådan undervises i permakultur 
    gennem spillet 

""Permakultur giver folk et sted at være en del af løsningen" 

 - Rosemary Morrow 

Permakultur hjælper os med at klare de fleste af verdens største problemer 

ved at sætte os i stand til at se os selv og verden gennem mønstre, systemer 

og cyklusser i naturlige økosystemer. Fra disse begynder vi at forstå, hvordan 

deres naturlige design gør dem elastiske. Permakultur lærer selvansvar ved at 

give folk de værktøjer, der sætter dem i stand til at finde deres egne løsninger. 

Og det er det dette spil handler, om at fremme kritiskt tænkning, der vil hjælpe 

eleverne med at skabe kreative ideer og tør at udforske mange mulige 

løsninger på et givet problem. 

 

Det Ideelle Køkkenhavespil bruger undersøgelsesbaseret læring, hvor 

principperne for permakultur er sammenflettet med anvendelsen af 

videnskabelige metoder såvel som matematiske og kreative færdigheder. 

Eleverne vil anvende disse til at konstruere løsninger til succesfuldt at nå 

målene med spillene ved at bruge deres fortolkning af 

permakulturprincipperne, som de lærer i starten. De mange udfordrende faser 

i dette spil hjælper dem, med at få en dybere forståelse af permakultur ved at 

se, måle og konkret realisere resultaterne. 

 
De 12 permakultur principper 

Kilde: https://hilltownfamilies.org/2015/05/11/learning-landscapes/ 
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Undervisning i permakultur gennem leg og spil  får  eleverne til at føle, at der 

er en medskaber og en medformgiver af verden omkring os. 

 

Derfor er Det Ideelle Køkkenhavespil designet til at hjælpe eleverne med at 

tænke anderledes gennem de fire faser. I fase A - Skattejagt: En rejse ind i 

den magiske verden af permakultur - opfordres eleverne til at engagere sig i 

naturen på en sjov måde. Besøg og spil i en permakulturhave får dem til at se 

permakultur direkte i praksis. De kommer til at forstå, at der findes alternative 

måder at dyrke mad på, og at der findes økologiske metoder, der kan erstatte 

intensivt landbrug. Det er sandsynligt, at de i deres andre lektioner måske er 

stødt på det faktum, at intensivt landbrug bruger mange pesticider og 

fungicider og andre metoder, der er ødelæggende for miljøet. 

 

De lærer på ny, at intens monokultur producerer en tredjedel af 

drivhusgasemissioner (https://www.nature.com/news/one-third-of-

ourgreenhouse-gas-emissions-come-from-agriculture-1.11708) og ødelægger 

mangfoldigheden og mængden af mikroorganismer, der hjælper med at holde 

jorden frugtbar. Spillet hjælper dem med at lære eller genlære, hvordan alt er 

forbundet med hinanden, hvor intensivt 

landbrug fører til jorderosion, øget forurening og fald i fisk og andre arter. Men 

ved at lære tunge koncepter på en legende måde, bakket op af 

permakulturværktøjer, vil de være mere fokuserede i deres evne til at finde 

løsninger. 

 

I dette projekt, der indeholder en række udfordrende og videnstunge faser, 

giver de praktiske muligheder for at forestille sig, hvordan globale problemer 

kan løses og derefter kan eleverne realisere en have i harmoni med naturen. 

De vil finde håb i ideen om, at regenerativ landbrugspraksis som permakultur 

kan opbygge et samfund, der lever i samarbejde med hinanden. Gennem 

samarbejdsmæssige arbejdsmodeller vil eleverne afdække, hvordan 

permakultur eller lignende initiativer regenererer planeten og tilbyder 

fødevaresikkerhed med meget lidt brug af fossilt brændstof. 
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I Fase A vil eleverne se vigtigheden af deres lektioner om økosystemer i deres 

biologiklasse og forstå mere konkret betydningen af biodiversitet i en 

bæredygtig verden. De vil se fra en anden linse den overraskende og 

indviklede sammenkobling af alt i verden og endda i universet. Dyb læring af 

biologi kan inspirere fremtidige fysikere blandt dem, der måske er motiverede 

til at søge efter formlen for det samlede felt. 

 

Når alt kommer til alt fortæller historien os, at de mest livsændrende 

opdagelser af berømte 

forskere er drevet af deres nysgerrighed efter at forstå naturen. 

 

Observation er kritisk i permakulturdesign og ved at vise eleverne den 

større billede hjælper dem med at forstå, hvordan de mindre detaljer fungerer. 

Hvornår 

de jager efter elementerne i permakulturfarmen, vil eleverne opnå 

kendskab til funktionerne i disse elementer og opdage forholdet mellem 

deres funktioner. Med det vil de langsomt være rustet til at klare den sidste 

udfordring i Det Ideelle Køkkenhavespil, som er at dyrke deres egen have i 

Fase D. 

 

I Fase B - Køkkenhaven på et spilbræt - understreger designet på et 

plakat/lærred elevernes potentialer og giver dem mulighed for at tackle globale 

bekymringer ved at starte med oprettelsen af en ideel have, som de vil 

designe. Det er her, deres kreativitet og divergerende tænkning vil blive 

udøvet. Ved hjælp af forskellige elementer, som de kan vælge og spille rundt i 

oprettelsen af deres spillebrætter, bliver de mere fortrolige med elementernes 

funktioner og deres forhold til hinanden. De får mål i designet af deres 

spillebrætter. Målene afspejler de virkelige problemer: Beskyttelse af 

biodiversitet, vandbeskyttelse, fødevaresikkerhed og løsning på global 

opvarmning. Udfordringen er, at de skal finde løsninger gennem 

kombinationen af elementerne og anvendelse af så mange 

permakulturprincipper, som de kan. I sidste ende vil eleverne indse, at løsning 
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af et af disse mål i det sammenvævede livsnet giver også løsninger til de 

andre problemer. 

 

Permakultur handler om at genopbygge vores mistede forbindelse til jorden, 

hvordan det føder os, og hvordan det opretholder biodiversitet, hvis vi tager os 

af det. Uden henvisning til landet har vi ingen grund til at tage os af det. Det er 

derfor vigtigt for eleverne at identificere planter og blive fascineret af styrken i 

planterne. 

 

I Fase C - Lad os lege med kortene ... i haven - simuleres dyrkning gennem 

spillekortene, vil eleverne ikke bare kunne identificere planterne, men også 

opdage deres sundhedsmæssige fordele, samt lære at dyrke dem. At lære at 

dyrke planter er et skridt tættere på at tackle de forestående trusler om 

fødevaresikkerhed. At forstå dynamikken mellem planter gennem kortene 

hjælper eleverne med at færdiggøre deres parcelle-design eller spillebræt.  

 

Derfor er vægt på praktisk havearbejde i Fase D - Mikro Køkkenhave Labor - 

ideel for eleverne at lære praktiske færdigheder til modstandsdygtighed. De 

lærer ikke kun at dyrke deres mad, men har også en meningsfuld forståelse af 

virkningen af dette i løsning af klimaændringer og fødevaresikkerhed. 

 

 

STEAM-uddannelse fremmes for at forberede det 21. århundredes 

færdigheder. Med permakultur, integreret i STEAM, som præsenteres i dette 

firefasede multichallenge-spil, er eleverne udfordret til at tænke videnskabeligt, 

etisk og kreativt. Det er de kompetencer, der vil gøre eleverne 

modstandsdygtige over for den hurtigt skiftende verden foran dem. 

 

STEAM-uddannelse fremmes for at forberede det 21. århundredes 

færdigheder. Med permakultur, integreret i STEAM, som præsenteres i dette 

firefasede multichallenge-spil, er eleverne udfordret til at tænke videnskabeligt, 

etisk og kreativt. Det er de kompetencer, der vil gøre eleverne 

modstandsdygtige over for den hurtigt skiftende verden foran dem. 
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3.  Hvordan man lærer STEM fær-

digheder gennem spil 
 

Som anført af Burke (2017) findes permakultur normalt i det 

uddannelsesmæssige miljø som en beskrivelse af dens filosofi, som et 

designværktøj og lignende. Det er sjældent at blive fundet som en pædagogik 

i sig selv eller som et pædagogisk designværktøj. Hele LivingStem-projektet 

og det ideelle køkkenhavespil har til hensigt at ændre denne status quo. 

Spillet præsenterer både dimensionerne af permakultur, der identificerer de 

eksisterende samarbejdsaspekter mellem levende arter og dets begreber 

rodfæstet i madretfærdighed. Dette blev passende udtrykt af Elizabeth 

Henderson, en bæredygtighedsaktivist som: “Troen på, at sund mad er en 

menneskeret, så alle har en iboende ret til at få adgang til sunde, friske 

fødevarer” (Henderson, n.d.). 

 

Og Hayes og Carbone (2015 tager det et skridt videre og siger, at: 

“Begrebet madretfærdighed tilpasser sig målene med social retfærdighed, der 

kræver anerkendelse af menneskerettigheder, lige muligheder og retfærdig 

behandling” (Hayes & Carbone, 2015, para. 1). 

 

I en nylig casestudie, foretaget af Luna et al (2018) i et bymæssigt permakultur 

/ landbrugsprojekt konkluderes, at grænseløse læseplanmuligheder opstår, 

når man undersøger grundene til 

pædagogik om permakultur, selvom vi skal huske, at projektet lå inden for 

universitetsniveau. 

 

Det ideelle køkkenhavespil for aldersgrupper 10-14 år  motiverer eleverne på 

en legende måde til at være grundige og kritiske observatører og i stand til 

systematisk at registrere, hvad der er observeret for at komme med 

konklusioner. Disse er grundlæggende trin i de fleste eksperimentelle metoder 
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i STEM-relaterede videnskaber, som teknik, teknologi og videnskab og i 

mindre grad matematik. Grafik nedenfor visualiserer, hvilke STEM-relaterede 

aktiviteter, der fremmes gennem spillets faser.  

 

Det er inden for essensen af STEM metoden, som styrker sammenhæng 

mellem videnskab, teknologi, teknik og matematik og det 'funktionelle forhold 

mellem hver fag' (Kuenzi, 2008; McNeil, 1990). De forskellige farver angiver, 

hvilke aktiviteter der fremmes gennem hvilken fase: 

 

 
*Orange for Fase A, *Grøn for Fase B, *Blå for Fase C, *Gul for Fase D 

 

Det er åbenbart, at spillet gennem de relaterede STEM-aktiviteter udvikler sig 

parallelt med elevernes bløde og hårde færdigheder, herunder 

problemløsning, kreativitet, kritisk tænkning og dyrker elevens nysgerrighed 
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gennem observation og praktiske aktiviteter; øger bevidstheden og viden om 

vigtigheden af hverdagsfærdigheder, som tidsstyring og selvorganisering. 

 

Alt det ovennævnte kan kun blomstre i et miljø, hvor uddannelsespersonale 

hilser innovative undervisningsmetoder velkommen. 

 

 

Færdigheder og kompetencer: 
 

 
 

HÅRDE STEM FÆRDIGHEDER 

Planteproduktionssystemer 

 

Matematik, essentielle matematikapplikationer 

Bygningskonstruktion 

Design 

 

BLØDE STEM FÆRDIGHEDER  

Problemløsning 

Samarbejde 

Kritisk tænkning 

Kreativitet 
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4.  Hvordan brugen af kortene 
 understøtter realiseringen af den 
 Ideelle køkkenhave 

 
For at forstå brugen af kortdækket og dets rolle i dette spil er det vigtigt at 

forstå, hvilken proces det understøtter. Kortspillet er et værktøj, der primært 

bruges i processen med at arrangere permakulturhaven med hensyn til 

planteforeninger og placeringer i haven. Dette er en del af Permakultur-

designet. 

 

Permakultur design 

Design er et af de vigtigste aspekter ved opførelsen af en permakulturhave. 

Faktisk er det gennem emulering af naturlige systemer, at vi kan organisere 

haven på den mest effektive måde. Ideen er at bruge naturlige ressourcer og 

mekanismer til at hjælpe os med at producere et større udbytte og en sundere 

have i stedet for at gå imod naturen for at dyrke afgrøder kunstigt, som det 

traditionelle  landbrug gør. Mangfoldighed af små økosystemer samt 

favorisering af naturlige symbiotiske forhold er nøglen til at skabe et stærkt, 

modstandsdygtigt økosystem. 

 

Dette design er baseret på observation af de elementer, vi ønsker i vores 

have, og hvordan vi bedst kan arrangere dem, så de får størst gavn af 

hinanden og fra naturressourcer som kunstvanding, landskab, jord, skygge 

eller soleksponering, andre planter , support osv. Designet af denne ideelle 

køkkenhave er grundlæggende den samme proces i mindre skala. Det 

nødvendiggør også en visualisering af de forskellige komponenter, der 

placeres inde i haven og deres interaktioner for at designe de mest gavnlige 

og effektive kombinationer af planter. At identificere gensidigt gavnlige par af 

elementer er afgørende, hvis vi ønsker at konstruere et blomstrende system, 

der er så selvforsynende som muligt. 
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Men alt dette virker som et stort projekt med så mange elementer og faktorer 

at overveje, at det kan virke skræmmende at gøre, især for eleverne. Derfor 

skabte vi et værktøj til dem til at få en fysisk visualisering af planter, deres 

behov og deres fordele. 

 

Hvorfor kortspillet? 

Kortspillet er en gamified måde at være i stand til at visualisere den potentielle 

have i sin enkleste form. Hvert kort leverer oplysninger, der kan være nyttige til 

valg af dyrkning. 

Hvert af disse produktionskort er også parret med deres plantevenner. 

På denne måde kan elever lære at dyrke deres yndlingsmad, men også hvad 

fordele disse fødevarer kan give dem. Oplysningerne i produktionssiden af 

kortene er: 

 

 
 

 

Øverst: 
kortets nummer samt 
den farve, der angive 
familie (frø, frugt osv.) 
 
Derefter: billede af planten, 
latinske og almindelige navn, 
kort beskrivelse af plantetypen, 
det er: Toårige, enårige, 
flerårige, osv. 
 
Oplysningerne om hvor, 
hvordan og hvornår man 
dyrker frø: Soleksponering, 
vanding, såning, 
jordtype 
behov og region, 
hvor det trives. 
 
Nederst på kortet: 
bedste venner. dvs. planterne 
som denne plante vil bedst 
trives med, hvis de plantes 
sammen eller 
tæt på hinanden. 
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Alle de grundlæggende oplysninger, der er nødvendige for at kunne vælge, 

hvor en bestemt plante skal plantes, findes på en sammenfattet måde i 

kortene. 

 

Disse kort giver mulighed for en enkel, visuel og gamified måde at afprøve 

forskellige kombinationer af planter inden for et bestemt rum. De vil også tjene 

som grundlag for at forstå den måde, hvorpå forskellige elementer er knyttet til 

hinanden i haven, og hvordan de kan gavne hinanden. 

 

Eleverne vil være i stand til at organisere kortene / planterne, som de synes er 

nyttige og 

de vil også have forskellige måder at arbejde som et team på for at kombinere 

kort og forestille sig nye designs. 

 

Naturligvis kræver ægte permakulturdesign i stor skala erfaring og en masse 

information. Mange faktorer kommer ind i denne form for design, og det er 

også vigtigt at indse, at et design muligvis skal revideres, og at dette er en 

lang proces med observation, forsøg og fejl. 

 

LivingSTEM spillekort er sjove og nyttige værktøjer til at opbygge elevernes 

viden omkring planter fra praktiske, videnskabelige og ernæringsmæssige 

perspektiver. De kan ikke kun være nyttige i deres læring af permakultur, men 

også til mange andre STEM-uddannelsesaktiviteter, der kan fremmes med  

kreative og visuelle værktøjer. 

 

  



 
 
 
                   

 
#livingSTEM                                           https://www.livingstem.eu/                   38 

       

 

5.  Anbefalinger til implementering af 

spillet 

A. Kommunikationstips 

Det er vigtigt at kommunikere til eleverne, at de vil være involveret i et 

multichallenge-spil, ikke i skoleaktiviteter eller laboratorier! Som i de fleste 

udfordrende spil vil der altid være hold, der består af de samme medlemmer 

fra start til slut. Holdet får point baseret på hvad de gør! Spillet skal 

organiseres over en eller to måneder, hver fase en uge eller to. Point, som 

holdene har opnået, kan registreres på en resultattavle! 

 

B. Konkurrence eller empowerment? 

Konkurrence er en del af spillet, og det er bestemt en stimulus for spillere til at 

engagere sig. Spillet har også et pointystem. Der skal selvfølgelig være sund 

konkurrence, hvor spillerne udfordrer sig selv til at finde de bedste løsninger, 

ikke for at hævde sig over den anden, men for at gøre tingene på den bedst 

mulige måde. I hver fase tildeles en præmie til alle hold. Prisen skal 

organiseres i tide af lærerne. Belønningen for fase A afhænger af, hvad 

skattejagtstedet tilbyder. Der er allerede givet nogle forslag, men læreren kan 

aftale andre løsninger med ejeren / lederen af stedet. Tilsvarende, efter fase B 

og fase C, hvor henholdsvis jord og frø, der skal bruges i fase D, gives, bør 

læreren tilrettelægge i tide, hvad der skal distribueres under hensyntagen til de 

mængder, der skal bruges i mikrohaverne. Den endelige pris afhænger også 

af, hvad skolen kan organisere. Det vindende hold vil blive kaldt til at være 

mere ansvarlig, at gøre noget mere for at få budskabet videre om, at det er 

positivt at være forpligtet! Det er meget vigtigt ikke at få nogen til at tabe, men 

alle vinder, fordi de har gennemført alle udfordringerne ! Det vil også være rart 

at have en prisoverrækkelse. 

 

Selvom det vindende hold vil have en anden rolle, tilhører ceremonien 
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alle, alle holdene skal bedes om at vise og tale om, hvad de har oplevet og 

realiseret! 

 

C. Indendørs eller udendørs? 

Fase A vil være udendørs, så det vil også være vigtigt at organisere det til 

tiden, kontrollere vejrudsigterne og at følge anbefalinger i Living STEM 

projektmanualen, især med hensyn til planlægning og sikkerhed. Indendørs 

aktiviteter følger skolernes interne sikkerhedsregler! 

 

D. Inddragelse af partnere og interessenter/stakeholdere  

Det kan have stor betydning for skolerne at samarbejde med eksterne 

partnere med specifikke kompetencer til bedre at implementere spillet, især 

fase A, hvor involvering af en forening eller private, der dyrker en 

permakulturhave, er mere end velkommen. I betragtning af at ikke alle lærer 

har permakultur færdigheder, inddragelse af en ekspert kan være til stor nytte 

både i at introducere spillet til klassen og understrege de vigtigste koncepter, 

der skal være overført gennem spillet. Overvej desuden, at involvere 

elevernes forældre. 

 

E. Opdater permakulturviden 

Hvis der ikke ekstern støtte, kan undervisere/facilitatorer 

• give et genopfrisknings- eller baggrundskursus om emnet økosystem 

for at integrere elevernes STEM-læring i dette spil. 

• fortælle om de 12 principper for permakultur (se bilag V) tilpasset deres 

alder  

• lægge vægt på det ottende princip: INTEGRER HELLERE END 

ISOLER! 

• skabe forbindelsen mellem permakulturdesign og økosystemet. Det 8. 

permakulturprincip fokuserer på vigtigheden af biodiversitet. Det tackler 

de forskellige typer relationer, der trækker elementer i et økosystem 

sammen, med fokus på hvordan planter, dyr og mennesker kan få 

fordele ved disse forhold. 
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• forklare, at det ved korrekt placering af planter, dyr, jordarbejde og 

anden infrastruktur er muligt at udvikle en højere grad af integration og 

selvregulering uden behov for konstant menneskelig input. 

Underviseren kan også søge hjælp fra permakulturejeren på gården, 

hvor skattejagt vil finde sted. 

• give relevante eksempler, som kyllingeforbindelsen (se kapitel 1 i 

LivingSTEM Manual), de tre søstre (plantevenner), der er forklaret i 

videokoncepter, eller andre eksempler fra permakulturgården. 

 

F. At udføre spillet "indendørs" 

Hvis dette spil spilles indendørs, kan det også være spændende for eleverne 

at spille fase B, C og D i deres hjem med søskendes/venner og endda med 

input fra deres forældre (f.eks. under COVID-19 lockdown). Det vil invitere til 

en diskussion om klima og sociale spørgsmål. Det er også muligt at bruge 

videokonference-systemer, hvor eleverne kan co-oprette deres projekt virtuelt. 

 

G. Spilvariationer 

Faserne i spillet kan også implementeres med nogle variationer. 

• Generelt kan man tilføje tidsrammer: Angiv deadlines, men tillad 

fleksibilitet i den tid, eleverne har brug for i hvert trin. Undgå at være stiv 

med tiden for at sikre "inklusions" for ordblinde elever eller elevermed 

forskellige handicap, der ofte har brug for mere eller mindre tid til at 

gennemføre opgaver. 

• Skattejagt kan fortsætte med jagt efter permakulturprincipperne. Hvis 

elever tidligere er blevet introduceret til de 12 permakulturprincipper, er 

udfordringen at finde dem til faktisk brug eller anvendelse i 

permakulturen eller den økologiske gård (eller haven, hvis der ikke er 

en tilgængelig gård). Når eleverne er i stand til at identificere og forklare 

dem, får deres hold 25 ekstra point.  

Eksempel: Princip 6: Producer intet affald -  Kan du finde, hvordan 

naturen genbruges mteriale? Hvordan gør naturen det? Hvem deltager i 

processen? En klar forklaring på dette giver 25 point! ELLER på 
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permakulturgården: Hvordan anvender permakulturister dette princip? 

Ser du regnvandfangere? Har de kvæg? Spørg dem, hvordan tingene 

fungerer. Hvad med køkkenhaven? Hvordan genbruges tingene? 

Ledetråd: Reducerer komfreyens barkflis vandbehovet eller eliminerer 

den brugen af ekstern gødning til grøntsagerne i haven? 

• I fase B kan der indføres en variation i havenes design, som også kan 

gøres ved hjælp af et grafisk designsoftware. I dette tilfælde skal de 

studerende reproducere både spillebordet og de elementer, der skal 

placeres i softwaremiljøet. 

• Fase C kan også finde sted i forskellige miljøer: 

Solo: Enten har hver elev et bunke kort og mulighed for at have deres 

eget spillebræt. Alle elever har det samme spillebræt for at fremme 

gode idéer. De har adgang til hele kortdækket og i slutningen af timen 

tæller de point. Den elev, der har det højeste antal point, vinder. 

Alle elever deltager i oprettelsen af et enkelt brætspil. Der er kun et 

kortspil. Eleverne kan vælge at opdele brætspillet i zoner, hvor de 

bygger haven med deres hold. De har brug for at koordinere med andre 

hold for at vælge de bedste kombinationer. Antallet af point for hvert 

hold beregnes. Ekstra point gives til begge hold, hvis de formår at have 

de bedste venners forhold korrekt mellem zoner. 

• For fase D: inden start kan eleverne se nogle videoer til inspiration og 

tager noter: https://www.youtube.com/watch?v=j8ljkjwIwes 

Eleverne kan undersøge den ideelle køkkenhave, der er udviklet i fase 

C, og forklare grupperingen af de specifikke planter, som blev anset for 

egnede, yderligere vanskeligheder også tilføjes til reglerne, herunder 

også at oprette mikrohaven i X timer (lærere bør tage højde for 

tilstedeværelsen af elever med vanskeligheder,inden de fastlægger 

tidsbegrænsninger). 

For eksempel kan elever blive bedt om at: 

• visualisere elementerne fra planteverdenen, fundet gennem skattejagt 

og navngiv mindst 8-10 til at vokse i mikrohavenskassen inden for 10 

(eller flere) minutter og uden fejl ved navngivning af dem  
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• navngive alle kravene til hvert af elementerne inden for 20 (eller flere) 

minutter (f.eks. sol, jord, vand osv.). 

• forklare mindst en funktion for hvert element og mindst 3 forhold mellem 

de valgte elementer inden for en halv time (eller mere). 

• være i stand til at forklare mundligt inden for 15 minutter (eller mere) 

grupperingen af planter, der betragtes som egnede fra fase C  

• skitsere plantekassen, trinene der skal følges for at opbygge den uden 

at tage fejl i beregninger inden for en og en halv time (eller mere). 

• diskutere med kammerater den ideelle størrelse på kassen 

• oprette en realistisk kalender, der viser opgaver, datoer og den person i 

teamet, der er ansvarlig for udviklingen af planterne / grøntsagerne / og 

/ eller frugterne osv. eller finde en på Internettet, selvom det har brug 

for ændring - inden for 1 time (eller mere). 

• diskutere med jævnaldrende, hvor man finder det nødvendige materiale 

med mindst eller ingen penge inden for 10 minutter (eller mere) 

• plante frøene inden for 1 time (eller mere) 

• vurdere arbejdet hidtil (alle tidligere trin) med hensyn til realistisk 

tidsramme, realistiske ressourcer, anvendelighed af skitsen og 

kombination af planter, der tilbyder den bedste løsning på den 

udfordring, teamet valgte at løse 

• tage sig af deres plantekasse, indtil høsten. 

 

H. Styrk læring 

 

Det ville være en god øvelse at følge op i faser og uddybe elevernes STEAM- 

og permakulturviden. For eksempel: 

 

• Giv klassen tid til at diskutere deres oplevelse af skattejagt efter et par 

uger for at se, viden og kompetencer, eleverne har opnået.. Der kan 

være open-mind-diskussion eller improviserede præsentationer eller 

endda planlagte præsentationer for at give eleverne mulighed for at 

formulere, hvilken ny information eller viden, de opnået . Nysgerrighed 
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på videnskab, matematik, naturlige og permakultur visdom skal 

fremmes. Eksempel: ”Intet i naturen spildes nogensinde”. Holistisk 

forståelse, nydelse af videnskab og etik skal fremmes og eleverne skal 

forstå, værdsætte og respektere alle væsener uanset størrelse, farve 

eller udseende. Matematisk vil eleverne realisere, at en håndfuld sund 

jord har billioner af liv / organismer i sig. 

• I slutningen af fase B eller fase C, skal holdene præsentere deres 

spillebrætter i klassen og forklare, hvordan de bidrager til at 

implementere de valgte “scenario / scenarier”. 

 

I. Uddannelsesmæssige læringsmål  

Tag den seneste Bloom's taksonomi i betragtning, som vist nedenfor (her: 

Blooms visuelle digitale taksonomi),  som kan anvendes i fase D, der 

kombinerer al viden, færdigheder og kompetencer opnået fra de tidligere faser 

A, B og C: 
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Kilde: https://wabisabilearning.com/blogs/literacy-numeracy/20-blooms-taxonomy-infographics 
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Annekses  
 
I.   Team score tabel 
II.  Grundlæggende - beskrivelse af faste og problem-  
      løsende elementer 
III. Grundlæggende - Faste og problemløsende elementer,  
      der skal skæres og indsættes 
IV. Geometriske former til spillebrættet 
V.  Permakulturprincipper 

 

 


