
Øverst kan vi se kortnummeret
samt farven på elementets
familie (grøntsag, blomst, frø,
...)

Derefter har vi et afsnit med et
billede af planten, dets
almindelige navn og en lille
beskrivelse af plantetypen:
toårige, enårige osv.

Derefter kommer alle
oplysninger om, hvor, hvordan
og hvornår man skal så planten:
soleksponering, kunstvanding,
måneder til såning,
høstmåneder, type jord, der er
behov for, og typen af regioner,
hvor den trives.

Nederst på kortet kan vi se et
afsnit, der indeholder de
tilknyttede kortnumre. Det
betyder, hvilke planter dette vil
trives mest, når de plantes tæt
sammen.

Spillekortene giver på en legende måde en fysisk visualisering af planterne, deres
behov og deres fordele. Hvert kort giver oplysninger, der kan være nyttige ved valg
af, hvad det skal dyrkes. Hver af disse planter eller animalske produkter, er også
forbundet med dets egenskaber i forbindelse med forbrug. På denne måde kan elever
lære at dyrke eller producere deres yndlingsmad ved at vide, hvilke fordele det kan
give dem. Oplysningerne på hver side af kortet er:

Kortene



På kortene er alle de grundlæggende oplysninger, der er nødvendige, for at kunne
vælge, hvor en bestemt plante skal plantes, tilgængelige på en syntetisk måde.

Disse kort giver derfor mulighed på en enkel, visuel og legende måde, at afprøve
forskellige kombinationer af planter inden for et bestemt rum. Kortene vil også
tjene som grundlag for at forstå, hvordan de forskellige elementer er forbundet
med hinanden i haven, og hvordan de kan gavne hinanden.

Eleverne vil være i stand til at organisere kortene / planterne efter eget valg og vil
også have forskellige måder at arbejde i grupper på at kombinere kortene og
forestille sig nye haver.

Naturligvis kræver ægte storskala permakulturdesign erfaring og en masse
information. Mange faktorer går ind i denne type design, og det er også vigtigt at
indse, at et projekt kan kræve en gennemgang, og at dette er en lang proces med
observation, forsøg og fejl.

LivingSTEM spillekortene er beregnet til at være et nyttigt og sjovt værktøj til at
øge elevernes viden om planter fra et praktisk, videnskabeligt og
ernæringsmæssigt perspektiv. Det kan være nyttigt ikke kun til at lære
permakulturprincipper, men også i mange andre uddannelsesaktiviteter, relateret
til STE(A)M-discipliner,  at drage fordel af et kreativt og visuelt værktøj.
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