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Program
14.00 - 14.15 Velkomst v/ Berit Kiilerich og Jolande Leinenbach

14.15 - 16.00 STEAM færdigheder gennem leg og permakultur
Præsentation af #LivingSTEM resultater v/Jolande Leinenbach, ed-consult

16.15 - 17.00 Learn for Life - gode eksempler fra Kroation, synergier og
kooperationsmuligheder 
v/Lise Hovesen og Berit Kiilerich, Lystbækgård

17.00 - 18.00 Idé Café Hvordan kan vi bruge resultater af #LivingSTEM i formel, 
non-formel og informel uddannelser?
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LivingSTEM.eu – at fremme STEAM færdigheder, 
baseret på permakultur principper

Vi har udviklet læringsmateriale til børn fra 10-14 med masser af leg og 
udfordringer udendørs og indendørs til at lære STEAM – færdigheder
S – Science – videnskab
T– Technology – teknologi
E – Engineering - ingeniørkunst
A – Arts - kunst, kultur, humaniora
M – Mathematics - matematik
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Permakultur principper
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Permakultur
principper

Regenerativt jordbrug genopretter 
jordens frugtbarhed ved minimal 
jordbearbejdning og inkorporering af 
husdyr.
Regenerativt landbrug foregår med 
opmærksomhed på miljø, natur, 
menneskers sundhed og klodens velvære.
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www.livingSTEM.eu

LivingSTEM resultater

http://www.livingstem.eu/
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Menu spillet
Sund kost er afgørende for vores børn (og for os alle):

Det forebygger kroniske sygdomme - fedme, nyreproblemer, hjerteproblemer, høj 
blodtryk, diabetes, koncentrationsproblemer i skolen

Der er en tarm-hjerne-forbindelse – at spise god mad bidrager til intelligens, er 
godt for vores humør og reducerer adfærdsproblemer, styrker børnenes 
immunforsvar og deres modstandskraft

Alligevel: omkring 80 % af maden fra supermarkedet er usundt: for meget salt, 
sukker, konserveringsmidler, emulgatorer, ofte med ingredienser importeret fra 
hele verden, som dræber lokalsamfundet og vores miljø.
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Menu spillet

Målet med vores menuspil er:

- at fremme kritisk tænkning og øge bevidstheden om, hvad der er i vores mad
- at motivere børn til at handle og lave deres egen mad fra deres egen have
- at fremme kreativitet i at tilberede mad
- at udvikle STEAM-færdigheder – videnskaben om mad (biologi, kemi), teknikker 
og teknologier, der bruges til at tilberede mad, matematik til at tælle 
ernæringsmæssige ingredienser, kunsten at skabe smukke og velsmagende retter, 
og iværksætterånd til at blive næste generations stjernekokke
at have det sjovt, at lege og nyde at samle, tilberede og spise mad!
For at hjælpe med at løse miljø- og klimaproblemer
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Baseret på permakultur og … og FNs verdensmål

Når man dyrke, forberede og spise sund mad, opfylder man næsten alle mål.
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The Board Game
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Simple rules
Hold på 4-5 deltagere – de bestemmer, hvor de skal starte på brætspillet

De skiftes til at kaste terningerne og flytte spillefiguren i overensstemmelse med 
det kastede tal.

Når de rammer en diamant, trækker de et kort med diamantens farve og besvarer 
spørgsmålene eller laver aktiviteten.

Når de rammer et gråt felt, samler de et LivingSTEM-kort.

Efter 20 minutter eller mere, bestemt af holdet/læreren, stopper de og udregner 
pointene – 5 for hvert rigtigt svar/aktivitet, minus 5, hvis de trækker et fastfood-
kort.

Eleven med de fleste point bliver den følgende uges stjernekok og laver mad til 
klassen og brugere produkter fra LivingSTEM-kortene, som hun/han samlede.
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Examples of questions on the cards

Hvad er sundere at spise til morgenmad: Havregryn eller Cornflakes?

Havregryn: fibre og protein og en masse vitaminer, mineraler og
antioxidanter.
Cornflakes: højt indhold af sukker og lavt indhold af fibre, for meget
salt, der forårsager hjertesygdomme og diabetes.

Mindfulness: Dyb vejrtrækning

Åbn vinduet (valgfrit). Slap helt af! Observer dit åndedræt. Indånd frisk 
luft og træk den langsomt ud igen.
Gentag dette 10 gange og vend tilbage til spillepladen. Du kan tage en
holdkammerat med dig.
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Examples of questions on the cards

Hvad er bedre for økologien - en økologisk avocado eller en gulerod
fra din permakulturhave?

Svar: En avocado, selvom den er meget sund, har brug for meget vand
for at vokse, importeres normalt på lang afstand, så øko-
/kulstofaftrykket er højt, hvorimod gulerodens øko-/kulstofaftryk er tæt
på nul.

Du så en Harry Potter-film og spiste en hel pakke slik!

Dette burde være et sjovt kort. Det er ok at spise junkfood ind i mellem, 
hvis man spiser mest sund mad.
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Guides for teachers and students
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Guides for teachers and students

I håndbogen findes mange ekstra ressourcer
og ideer til spil, f.eks.:

- Spil til kritisk vurdering af 
ernæringsdeklarationer:
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Guides for teachers and students

Der er skabeloner til opskrifter og menuer, alt efter de fire årstider:
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Scientific background of the game

Menuspillet er videnskabeligt baseret på forskning ved Harvard University,
der udviklede sund madtallerken-konceptet, som minder om madpyramiderne
og sundhedspolitikker i de fleste europæiske lande.

Det nyeste anbefaling i Danmark
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Scientific background of the game

Menu spillet bruger den ideelle madtallerken sammen med en hel-kosttilgang. Det er en 
enkel måde at motivere unge til at spise på en sund måde, som grundlæggende består af
et højt indtag og stort udvalg af plantebaserede fødevarer, såsom grøntsager, frugt, fuldkorn, 
nødder og frø, et moderat indtag af kvalitetsproteiner såsom fisk og skaldyr, kød og 
mejeriprodukter, et lavt indtag af højt forarbejdede fødevarer. Sammen med en masse 
motion i frisk luft skaber de ideelle menuer glade, sunde og robuste unge mennesker.

Fokus i spillet er ikke på at tælle kalorier, som mange diæter gør, da det kan udelukke unge 
med problemer relateret til mad. Spillets hovedbudskab er at motivere til at skabe 
velsmagende og farverige måltider, som også er sunde, og nyde og dele de måltider, de har 
tilberedt.
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Experiences from Denmark

Vi har spillet  med mange unge,  lærere, vejledere, voksne fra BE, ES, PL, DK og i Tyrkiet.

Materialer kan bruges fleksibelt – de fungerer faktisk godt med yngre børn, ældre elever og 
voksne. Spørgsmål kan nemt tilpasses.

Kreativitet til at designe menuer og måltiderne er vigtigt.

Idéen med Ugens Mesterkok fungerer godt – børn er virkelig stolte af deres roller og meget 
motiverede for at leve op til deres titler.
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Some pictures
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Some pictures
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No foodwaste – we ferment
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No food waste – we ferment!

Thank you!

Mange tak!
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No food waste – we ferment!

Idé Café Hvordan kan vi bruge resultater af #LivingSTEM i formel, 
non-formel og informel uddannelser?
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#livingSTEM-projektet er medfinansieret af
ERASMUS+-programmet i EU. Dens indhold afspejler

forfatternes synspunkter, og Europa-Kommissionen
kan ikke holdes ansvarlig for enhver brug, der kan

gøres af oplysningerne deri.
Projekt nummer: 2019-1-BE01-KA201-050529


