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Spillet! 
 
 
The Ideal Kitchen Garden er et spil med flere udfordringer, opdelt i 4 faser 

udført i klasseværelset og udendørs. 

 

Det spilles i hold, som skal dannes i begyndelsen af spillet og arbejder 

sammen gennem alle faser. Mindst 2 hold er nødvendige. 

 

I hver fase af spillet tjener hvert hold point og summen af point, optjent i de fire 

faser, repræsenterer den endelige score. 

 

De 4 faser er: 

 

 Skattejagt: En rejse ind i den magiske verden af permakultur for at 

opdage skatte i et permakulturmiljø 

 

 Køkkenhaven på et spilbræt: Hvert hold designer sit eget   

         spibrætl 

 

 Lad os leje med kortene … i haven: Brug LivingSTEM-

kortene til at dyrke have parceller, I har designed! 

 

 Mikro køkkenhave labor: Plant en lille have i en kasse! 
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Fase A 
Skattejagt: En rejse ind i den magiske verden af 
permakultur 
 
Skattejagt vil være en jagt på skatte, der gør dig meget rig på viden. Viden er 

magt, MEN kun når du bruger det positivt. 

Denne skattejagt vil også gøre dig klog, fordi du vil søge visdom hos 

det klogeste væsen, der nogensinde har levet: Moder Natur. 

 

Hvor: 

Permakultur gård / have 

 

Hovedmål: 

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

hvordan de hænger sammen,  samt de anvendte permakulturprincipper. 

. 

Materialer: 

En notesbog og en pen til hvert hold 

 

Regler: 

  “Jagten” - Observer og noter: 

 

• Elementerne i plante- og dyreverdenen (1 point hver) 

• Funktionerne af der identificerede planter eller dyr (5 point) 

Her er et eksempel på pointsystemet. 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 mennesker (5 point), de store blade er gode til 

mulching (5 point), forhindrer ukrudt (5 point), blade kan fodres til hønse (5 

point) osv. 
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Jo flere funktioner du identificerer, desto højere point får du. 

 

• Funktionernes forhold (10 point): Hvordan gavner det ene elements 

funktion / er / en anden organisme? 

Et hold kan yderligere optjene flere point, når det lykkes at fortælle 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, komfrey nærer 

jorden (10 point). Tomatplantens primære mission er at reproducere (5 point 

for funktion), og dette tjener mennesker meget, for verdens favoritgrøntsag 

(botanisk betragtet som frugt) er tomat. Tomaterne fodrer hønse (5 point) 

+ hønselort befrugter tomatene (5 point) = 10 point. 

 

 

   Hvert hold bliver bedt om at identificere nogle planter til en   

         mikrokøkkenhave  og at foretage et interview med eksperterne rundt for 

         at modtage forslag for dens dyrkning. 

         Optagelsen (lyd eller video) af interviewet giver 10 point. 

 

Har I nydt skattejagt? 

 

Nu er det tid til at beregne point. 

Hvert hold rapporterer de opnåede point i en tabel som den i Anneks I. 

 

Så ... der er en overraskelse for holdet, der fik de fleste point. 

 

Alle hold vil nyde overraskelsen! 
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Fase B 
Køkkenhaven på et spilbræt 
 
Design din have på papir, plakat eller lærred (en for hvert hold) med en række 

elementer, der skal placeres i haven (se de vedlagte ark). 

 

Du kan blive bedt om at overveje forskellige scenarier mellem: 

 
• Truet biodiversitet 

Dit havedesign skal skabe biodiversitet! 

• Utilstrækkelig mad til alle 
Dit havedesign skal bidrage til fødevaresikkerhed! 

• Vandmangel 
Dit havedesign skal tilbyde vandbesparende løsninger! 

• Drivhuseffekt 
Dit havedesign bør overveje at reducere CO2-udledningen! 

Hvor: 

I klasseværelset 

 
Hovedmål: 

At designe en køkkenhave efter permakulturens grundlæggende principper. 

Det vil være spillebrættet af dit team. 

 
Materialer: 

• tomt plakat eller lærred (70x100cm) 

• gamle magasiner 

• aviser 

• udskrifter fra skabeloner i dette spil 

• tusser eller penne for at tegne elementerne direkte på 

plakatet/lærredet. 
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Regler: 

  Modtag eller vælg et scenarie til din have. 

 

  Definer størrelsen på den ideelle køkkenhave. 

 

 Mål plakatet og skalér det efter den valgte størrelse 

        af haven, 

 

  Indsæt "basiselementer" på plakatet (se Anneks II og III) 

        under hensyntagen til det valgte scenarie og dets specifikke mål. Hver 

       basis element placeret giver 3 point. 

 

   Indsæt de "faste elementer" (se Anneks II og III) under hensyntagen til  

         det valgte scenarie og dets specifikke mål. Hvert fast element placeret 

         giver 1 point. 

 

   Tegn / fremhæv skyggezoner, hvis der er dele af haven, der kan 
          være i skyggen det meste af dagen, på grund af nogle 

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

 

   Vælg havenes grundlæggende design (se Anneks IV), og tegn det på  

        plakatet. Overvej de mønstre, du ser i naturen, til inspiration. Et design, 

        inspireret af naturlige / geometriske former giver 10 point. 

 

  Flyt elementerne på plakaten, indtil I er tilfreds. 
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   Vælg og placer klogt “Problemløserelementer” (se Anneks II  

          og III). Husk altid scenariet og dets hovedmål. Spørge dig selv 

          hvilket element kan hjælpe dig med at tackle udfordringen fra den valgte 

          scenarie. Hvilke elementer hjælper dig for eksempel med at forbedre     

          biodiversitet, fødevaresikkerhed, vandbesparelse eller CO2-reduktion,  

          kan placeres? For hvert "element", der er korrekt placeret, til at imødegå 

          hvert specifikt scenarie, tjener holdet 10 ekstra point! 

 

   Glem ikke gangbroer mellem havebede for at være sikker på, at de er  
         tilgængelig for venner eller mennesker med motoriske handicap 

         (1 point hver gangbro) 

 

 
Nu er det resulterende spilbræt, der repræsenterer den ideelle 
køkkenhave, klar til at blive "dyrket" ved hjælp af kortene! 
 
 
Det er på tide at tildele point til hvert hold: Brug den samme tabel! 

 

Derefter ... tildeles en belønning til holdet med den højeste score: 

 

lad os beholde det! 
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Fase C 
Lad os leje med kortene … i haven! 
 
Organiser din dyrkning på den mest effektive måde. Brug LivingSTEM-

kortbunken, og søg efter de relevante kort, der repræsenterer dine planter i dit 

specifikke scenarie. 

 

Hvor: 

I klasseværelset 

 

Varighed: 

1 time 

 

Hovedmål: 

Virtuel dyrkning med hjælp af kortspillet! Gør det på en bæredygtig måde, der 

er forbundet med alle de involverede arter. 

 

Regler: 

 Hvert hold har designet sit eget originale spilbræt i Fase B og sit eget   

       kortbunke til dyrkning af haven. 

 

 
 

Her et 

eksemple af 

et spilbræt. 
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 Create the spots for cards  

 

 
 

 

 Kort placering  

        Hver plot kan indeholde flere kort lagt oven på hinanden for at gøre 

        hvad der kaldes "vennerplantning". Der er 3 niveauer: Høj, medium og   

        lav, hvor planterne kan placeres i det valgte scenarie. Hvert sted  

        repræsenterer en parcelle, hvorpå flere planter kan placeres. 

 

 
 

For eksempel kan du dyrke ærter, der vokser høje, salat, der når 

mellemhøjde og gulerødder, der nederst : 

Et kort plot svarer til 

cirka en 

kvadratmeter 

havebed. 

 

Her er et eksempel: 
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Hvert rum kan indeholde forskellige kort for hvert niveau, afhængigt af i hvilke 

måned de sås, udvikling, høst og udbytte. Brug 3 kort pr. niveau maksimalt. (i 

figurerne dig har et kort / anlæg til hvert niveau). 1 point for hver plante, der 

dyrkes korrekt. 

 

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

når den kræver rigelig soleksponering, men er lige i en zone med mest 

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

placering, og der opnås ingen point. 

 

 

 
 

Højt niveau: 

stængelplanter (som 

ærter) 

Medium niveau: 

Jordplanter, buske 

(som salat) 

Lavt niveau: 

Rødder, løg, knolde 

(som gulerødder) 
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Faktisk er planter lidt som mennesker: de vokser / forbliver bedre, når de har 

et godt forhold til nogle specielle venner! Nogle planter giver fordele for andre 

(barkflis, næringsstoffer, støtte, skygge, afskrækkende insekter osv.), mens 

andre  planter konkurrerer for de samme næringsstoffer i jorden og er derfor 

ikke særlig kompatible. 

 

I kortspillet har vi angivet nogle af de "bedste venner". Du vil se nogle tal i 

bunden af den ene side af kortene. 

 

De svarer til plantenes bedste venner, hvilket betyder, at hvis du 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 

blot at kombinere afgrøder. 

 

Der er to typer kombinationer: 

 

Naboers combo (på forskellige parceller/bede, men ved siden af hinanden) 
or 

Plotmates combo (inden for den sammen parcelle) 
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I Naboers bedste venner combo best buddies combo I naboernes bedste 

kompiskombination kan du plante dem på kort pladsholdere ved siden af 

hinanden, i hvilket tilfælde du får 2 ekstra point for hver bedste venner 

kombination. 

 

Eksempel: i dette billede har du 1 forhold til bedste venner ved siden af 

hinanden. Dette betyder, at du får 2 point ud over de opnåede point med 

begge sæt. Her, da der kun er ét kort pr. plot (et point pr. plante ordentligt 

dyrket), udgør det i alt 4 point. (1 + 1) +2. 

 

 
 

Hvis der er en bedste venner kombination ved siden af hinanden, får du +2 

point - I alt = 15 point. 

 
I Plotmates combo kan du plante bedste venner på samme sted og tilføjer du 
bedste venner kortene på samme sted, og du multiplicerer point gange to. 
 

I det følgende 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 plantested, kvadrerer du point  -  2² = 4 point. 

 

Glem ikke at tilføje point af ærtekortet, hvilket giver 5 point i alt! 
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Hvis ærter havde været de bedste venner med gulerødder og salat, kan du få 

1 + 1 + 1 = 3 (originalt sæt kort) + 3 bedste venner forhold på samme 

plantested → 3² = 9 point i alt. 

. 

 
Strategiske kort, som matcher scenariets udordring 

Dit team kan muligvis påpege en kombination af kort, placeret som strategiske 

kort og forklare, hvordan de valgte kort på en eller anden måde matcher 

udfordringen fra scenariet og nå hovedmål (forbedring af biodiversitet, 

fødevaresikkerhed, vandbesparelse,  CO2-reduktion). Hvis holdet identificerer 

mindst en strategisk kombination af kort, tjener det 20 ekstra point! 

 

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

 

Efter beregning af point vælger alle hold nogle frø, som læreren præsenterer. 

 

Holdet med den højeste score vælger først. 
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Fase D 
Mikro køkkenhave labor 
 
Det er på tide at dyrke din ideelle køkkenhave i en kasse. I denne fase 

er det ikke obligatorisk at gennemgå alle reglerne, nogle af dem kan 

springes over. 

 

Hvor: 

I klasseværelset 

 

Hovedmål: 

Plantning, dyrkning og pleje af din mikrokøkkenhave i en periode på 

skolen. 

 

Regler: 

 

 Oplysninger om frø 

       Du har dine frø, og du skal samle information om rummet 

       hvert element har brug for, vandbehovet, soleksponering, ledsager 

       planter (plantevenner) ... du kan også se på spillekortene og derefter med  

       alle oplysninger bestemmer den passende størrelse på kassen, der er  

       nødvendig til dyrkning af dine frø. 

 

 Mikrohavenkasse 
        Find via internet forslag til at lave en havekasse (se  eksempel) eller find 

        en færdig kasse, f.eks. genbrugsmaterialer (som træfrugtkasser,   

        juteposer, vinæske osv.) Glem ikke, at det skal være vandtæt (små tricks  

        kan hjælpe). 

        Konstruktionen af en kasse til din have giver holdet 10 point. 
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        Recycling, genbrug og adaptatering af en brugt kasse giver dit team       

        extra 10 points fordi dette reducerer affald! 

 

 

Kolde: https://www.pinterest.com/pin/552042866794157745/ 

 

 Vær kreativ! 

        Pynt æsken. Udsmykning giver 5 point 

 

 Dyrkningskalendrr 
        Opret din egen kalender, der viser, hvornår dine frø har brug for vand  

        eller plejje.  Sørg for at opdele arbejdet lige inden for teamet. En  

        velorganiseret kalender giver 5 point. Du kan finde nogle eksempler her: 

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

        og det kan være så simpelt som: 
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 Vælg et sted 

        Holdet skal vælge et sted til mikrohaven, ed hensyn til sollys og andre 

        særegenheder i forbindelse med det valgte frø. Et godt valg giver 5 point. 

 

   Saml jord, frø og udstyr 
          Det er på tide at få den mystiske pose, der indeholder jord (det vindende   

          hold af fase B vil distribuere den), have frøene klar og samle hvad der  

          ellers er nødvendig til dyrkning af haven (dyrkersæt).  

          At være klar giver 10 point. 

 

   Dyrkningen 
    Plant dine frø, læg den passende jord og vand så meget som 

       nødvendig. Følg derefter kalenderen for at hjælpe frøene med at 

       spire og vokse og tag billeder af fremskridtene. 

       Mikrohaven klar og placeret på det passende sted giver 10 point! 

 

   Vær ansvarlig! 
        Du er nu forældre til din havekasse. Glem den aldrig! 

 

Det er på tide at tildele point til hvert hold: Brug den samme tabel! 
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Konklusion af "multi-challenge" spillet! 
 
Hver fase er afsluttet! 

 

BEREGN DEN TOTALE SCORE:  

 

Så har vi et vindende hold !!!! 

 

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

foregående faser skal belønningen altid deles med alle spillerne. 

 

En ceremoni vil blive organiseret, og det vil være en fest for hele 

klassen! 

 

Det vindende hold spiller en særlig rolle i ceremonien og i 

beslutningen relateret til belønningen! 

 


