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Unga Teaterns Naturkalender
Vi vill ge dig en evighetskalender där vi samlat tankar om vår na-
tur, om att lära och undervisa ute och om permakultur. Visste du 
att perma betyder permanent, evig? Den här kalendern kan du all-
tid använda, från år till år. Permakultur står för hållbar odling men 
handlar om mer än så. Permakulturdesign används för att planera 
mänskliga aktiviteter bättre. 

Permakulturens etiska grundprinciper är:

Unga Teatern har ingått ett samarbete med naturpedagogen Gaye 
Amus från Learning in nature och Joshua Finch från Lillklobb Per-
maculture som ligger i grönskan bakom teatern. Gaye Amus är na-
turpedagog och en av författarna till The Children in Permacultu-
re Manual. Joshua Finch är permakulturdesigner och jordbrukare. 
Samarbetet med Gaye och Joshua har lärt oss mycket om perma-
kultur.
Djuren i Det susar i säven lever i takt med naturen och vi får följa 
med hur årstiderna växlar och hur det påverkar djuren och deras liv.

Därför tar vi fasta på naturens gång och att lyssna till den. Bilderna 
inbjuder till att undersöka både sin inre natur och den yttre natur vi 
lever i. Utöver naturens fenomen är det livet med vännerna som ger 
djuren kring ån den djupaste glädjen. Därför får också vänskapen 
en central plats i vår kalender. Vänskap bär igenom många svårig-
heter i livet.

Hur kan vi använda oss av de här tankarna i vår vardag?
Den här kalendern kan förhoppningsvis ge dig några idéer.
Permakulturtänket ger oss nya perspektiv och övar bland annat ef-
fektivt vår förmåga till empati. Nu vill vi visa er vad samarbetet gett 
oss och vad det kan ge er. Följ med!      
           Harriet Abrahamsson

    

    Harriet Abrahamsson
Publikarbetare

Utöver de tre huvudprinciperna finns det 12 till. Lär dig en princip i 
månaden. Vill du veta mera? Se www.permacultureprinciples.com

BÄR OMSORG OM NATUREN
 

 TA HAND OM VARANDRA

FÖRDELA RÄTTVIST 

- vårda skogar, jord och vatten
 
- dig själv, din familj och samhället

- konsumera och producera bara
   det du behöver och fördela det rättvist

Foto: Tani Sim
berg



Januari - SAMLA OCH LAGRA ENERGI

Nu börjar ett nytt år igen!

Hur samlar växter / människor / djur
mat vid olika årstider?
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Stäng dörren!

Tur att jag samlade
mat för vintern

Var gömde jag
mina nötter?

Tur att jag drog in klorofyl-
let i stammen



Samla och lagra energi
Växter samlar energi från solen och samlar det i sina frön, röt-
ter eller i stammen. Djur samlar också matförråd inför vintern. 
En del djur gömmer den i sina bon, andra äter upp sig och vissa 
glömmer var de gömt den. Men då är det bäst att ha så många 
gömmor att man klarar sig i alla fall. Eller också kan man dela 
med sina vänner.

Människor samlar bär, torkar svamp och gör sylt och mal mjöl till 
vintern. Bastupalvad skinka, torkat kött och inlagd sill gjordes förr 
för att förlänga matens hållbarhet. 

Energislöseri gör att energi läcker ut utan att upptas.

Hur kan vi spara energi? 
Gör en lista. Var och hur rymmer energin ut?

Vi kan åtminstone släcka lampor och apparater när vi inte använder 
dem. 

Hur kan jag undervisa enligt permakulturprinciper?
Undervisning enligt permakulturprinciper utgår ifrån holistisk 
planering.

Se till att barnen får en multidimensionell inlärningsupplevelse, där 
hela kroppen och balanssinnet involveras. Tänk på att inkludera 
aktiviteter som involverar:  

 

Inlärning där hela spektret finns med garanterar att alla inlärnings-
stilar nås, samtidigt som det övar upp bredden av färdigheter.

På samma sätt som vi gärna ska se till att maten på vår tallrik 
innehåller regnbågens alla färger ska vår undervisning gärna ha ett 
brett spektrum av stimulans.

Vill du läsa mer om hur man kan arbeta med barn kring permakultur? 
Läs då Earth Care, People Care and Fair Share in Education. The Child-
ren in Permaculture Manual.

synsinnet  de aktiva
händerna 

hjärtat,
reflektioner
ur andras
perspektiv

  

aktiviteter
som stimulerar 

hjärnan och
intellektet



Februari - HITTA MÖNSTER. FRÅN HELHET TILL DETALJ

Helheten är mer än summan av delarna
Vilka mönster ser du i naturen?
De vanligaste mönstren i naturen är spiraler, nät, förgreningar, vågor och lober.
Naturen använder mönster för olika funktioner. 
Hitta mönster i kalendern och i din omgivning. 
Fundera på vad de fyller för funktion.
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Hitta mönster.
Från helhet till detalj
Inom permakultur börjar man med att 
försöka se helheterna, innan man går in 
på detaljerna. Det här kan överföras på 
samhälleliga funktioner och sociala rela-
tioner. Det finns mönster i allt, överallt. 
Det finns mönster inuti oss, utanför oss, 
i våra sinnen och i allt vi gör.

Om vi förstår de underliggande mönstren i 
naturfenomenen kommer vi långt. Våra vik-
tigaste mönster i naturen är spiraler, nät, 
förgreningar, vågor och lober.

Vill du veta mer om det här? Läs Permacul-
ture: A designers manual av Bill Mollyson. 

Var har du sett spiraler?
Spiralerna är mönster vi hittar i samband 
med tillväxt. De står för rörelse i rotation, för 
att sakta upp eller öka farten.

Exempel: Spiraler hittas i tornadon, i en 
spiral av löv som springer ut på en gren, i 
snigelns skal, i rosens blad. I våra fingerav-
tryck. I vattnet som rinner ur badkaret.
Design som efterapar spiralkonstruktion: 
Korkskruven, taggtråd. 
Kommer du på flera?

Var förgrenar det sig?
Förgreningar används vid samlande och 
distribuerande. Förgreningar kan ses i blad, 
rötter, i floder, stigar men också i lungor, i 
våra njurar, vener och på många andra ställ-
en. Förgreningar berättar om spridande av 
resurser, om växt och uppsamling av något.
Design som efterliknar förgreningar: avlopp, 
vägar, motorvägar.
Kommer du på flera exempel?

Var finns det nät?
Nät är vanliga att fånga saker i och fördelar 
spänning. De kan sammanföra delar eller 
breda ut sig över stora ytor. Du hittar nät-
konstruktioner i t.ex. svampmycel och i få-
gelbon. De är genomträngliga, likt spindel-
nätet.
Designexempel: hängmattor, stickade och 
vävda plagg. Och internet. Kommer du på 
flera?

Var finns vågor?
Mönstret vågor hittar du i vatten, i vind och 
i sand. Men också i hjärnvågor, ljudvågor 
och i molnformationer.
Vågor handar om upprepning, rörelse och 
bygger momentum. De uppstår också som 
en reaktion på en störning. 
Har du tänkt på att vågor kan mäta tid? 
De kan också berätta om vindriktning och 
vindstyrka.

Var hittar du lober?
Mönster av lober hittar du i frön, i bär, nöt-
ter och i våra hjärnlober. Vi bär dem också i 
våra fingeravtryck.

Vad berättar lober om? En stor ringlande 
eller veckad gränsyta. Kanske om ett stort 
utbytesområde och om uppbevaring av en-
ergi. Lober är ibland ett skydd och en vat-
tenbarriär. 
Designexempel:  En våg som man kan 
väga med. 

Vilka mönster finns i din vardag? 
Vad händer de flesta dagar? Finns det ett 
annat mönster som skulle göra det bättre? 
Pröva små, långsamma förändringar. Iaktta 
och samspela sedan.

Rita bilder med olika mönster du hittar i 
naturen eller runt dig i din vardag.

Människor använder sig av naturens möns-
ter i design av olika föremål, för att de är så 
funktionella.

Hurra för naturen!



Mars - FÅ AVKASTNING

Så frön som du kan följa under vårens lopp och plantera i större krukor efterhand.
Hur kan man samla regn, sol och vind?

Efterapa naturens fiffiga system.
Om vatten upptas och förvaras högre upp
än plantorna behövs ingen energi för att
transportera ner vattnet. Smart.
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Vi ska odla blommor
som bina gillar!

Jag vill ha ett bi-spa!
För jag är törstig också

Frön ute,
frön inne,

frön i hjärtat,
frön i sinnet!

Vi grundar ett
insekthotell,
det lönar sig

Och grönsaker
som jag gillar!



Få avkastning
Bin behöver blommor och blommor behöver bin. Och vi 
människor behöver både blommor och bin. Blompollen är bi-
nas mat. Bin och insekter flyger från blomma till blomma för att 
äta och samtidigt befruktas hon- och hanblommorna så att det 
blir frukter. Därför är pollinerande insekter mycket viktiga både 
för natur och människa.

Visste du att det finns en massa olika bin?

-Jag lever som singel och inte i stora samhällen i bikupor som ho-
nungsbina gör. Om du gör ett insekthotell kan jag lägga mina ägg 
där. Jag är jätteduktig på att pollinera, så du får en god skörd av 
frukt och bär. Jag vinner - du vinner.

Bygg ett insekthotell
Här hittar du tips på hur du kan göra ett insekthotell, där också bin 
trivs: https://www.youtube.com/watch?v=86nuPFeKuIw

Med en liten hylla, träbitar du borrar olika stora hål i, kottar och ett 
galler kommer du långt.

Ge ditt insekthotell ett namn.
Sedan är det bara att följa med.
Om hålen blir igenmurade har någon flyttat in.

Visste du att bin och insekter utöver mat
också behöver vatten?
Därför ska ditt hotell ha en spa-avdelning.
Ett spa kan bestå av en tallrik med vatten som du fyller med stenar 
och vackra glaskulor, så insekterna har någonstans att vila medan 
de dricker.

Vad heter ditt insektspa? 
Kom ihåg att fylla på med friskt vatten.

Vill du veta mer om biodling och bin? https://alltombiodling.se

Kan jag använda permakultur utan att sätta
fingrarna i jorden?
En arbetsprocess kan på ett metaforiskt plan ses som en process 
där man sår, det växer och man skördar.

När barn diskuterar sinsemellan sår de hela tiden frön som en 
uppmärksam lärare eller pedagog kan plocka upp och odla vidare. 
Fröna kan vara frågor, kommentarer eller idéer om upplevelsen. 
Genom att välja att ge ett frö fokus, uppmärksamhet och näring 
genom fortsatta diskussioner och “bevattning” kan fröet börja gro 
och växa.

Medvetet arbete med att stödja barns idéer får både barn och 
vuxna att växa.

Prata med dina kolleger om dina iakttagelser, jämför och fundera 
hur du kan hjälpa dina plantor att växa.



April - FRÄMJA OCH VÄRDESÄTT MÅNGFALD

Olika är bäst! Där flera arter växer tillsammans, såsom i naturen, kan
de dra nytta av varandras egenskaper och hjälpa varandra att frodas.

Hur många olika sorters djur,
frön, insekter finns här?
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I år låter vi bli att klippa gräset
på försommaren. Så bina får

mer blommor och mat
Upptaget!

Jag rullar
pollenbollar!

Åh, vilket lyxhotell.
Här lägger jag

mina ägg



Främja och värdesätt mångfald
Varför är det bra med många olika slags växter, människor, intressen, vanor etc?

Inom permakultur odlar man inte grödor enskilt. Där flera arter växer tillsammans, såsom i naturen, kan de dra 
nytta av varandras egenskaper och hjälpa varandra att frodas. Växter med djupa rötter som når mineralerna i 
jorden kan planteras invid växter som växer ytligare. De kan då dra nytta av det grannväxten hämtat upp. Växter 
som producerar mycket kväve i sina rotknölar kan odlas invid eller innan växter med stort kvävebehov. Allting 
och alla har sin egen viktiga funktion och roll i naturen. Här är saker sammankopplade. Kanske stenen du ville 
ta bort i trädgården ger skugga åt plantor och ett hem åt gråsuggorna? 

Hur många olika saker kan man lära sig från en enda aktivitet? 
Gör en lista.



Maj - IAKTTA OCH SAMSPELA

Hur kan du vara en god kompis och ta
hand om levande varelser i naturen?

Ta reda på och hitta på exempel.
Du kan hitta tips i kalendern.
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Ta inte sällsynta plantor!
De där är fridlysta

Vad är fridlyst,
hö, hö?

Jag byter godsaker
med svamparna

Hej, masken,
vad gör du där i jorden?

Vill du ha mitt bananskal?

Mmmmums...
jag älskar banan

Ta aldrig mer än 20 %
av en planta, så den har
kraft att återhämta sig

Hur mycket
är 20 %?Hur då?

Med rötterna
förstås!



Iaktta och samspela
 
Vad finns det för varelser i din närmiljö? Tag reda på.

Vilken nytta gör maskar i jorden?
Maskar äter jord. De har inga käkar utan suger i sig mull och blan-
dar den med saliv. Maskarna bryter ner växtdelar och rester. De 
äter löv, bark, strån, alger, svamp och till och med fjädrar. Maskarna 
och deras gångar gör jorden porös och att det kan komma ner luft 
i jorden. Visste du att växterna gärna vill ha luft nere i jorden för att 
frodas?

Hur kunde ni lära mer utomhus?
Naturupplevelser och lärande i naturen är inte likvärdiga med 
fotografier, erhållen faktainformation eller virtuella upplevelser. 
Naturupplevelsen ger möjlighet till ett sinnligt och multisensoriskt 
lärande.

Hur kan du tänka på andra varelsers behov? 
Gör ett experiment. Sätt upp målsättningar och utvärdera efteråt.

- Vilka skillnader upptäckte ni i undervisningssituationen? 
  Vad berodde de på?
- Fick barnen påverka inlärningssituationen och visa vad de är              
   intresserade av att lära sig mer om?
- Fanns det plats för att upptäcka och undersöka?
- Involverades alla sinnen?
- Vad kunde vi göra annorlunda nästa gång?



Juni - INTEGRERA FRAMOM SEGREGERA

Ta hand om varandra. Samarbete är nyckeln till allt. 
”De bästa och vackraste sakerna i världen kan inte ses
eller ens röras vid, de kan enbart kännas, i hjärtat.” Helen Keller
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Åh, vad jag
är törstig! 

Vi sticker till fågelbadet
och dricker



Integrera framom segregera
Vad hände om vi fokuserade mer på samarbete och mindre på 
tävling? 

Bra meningar att lägga på minnet:
- Vill du leka med oss?
- Alla ska få vara med.
- Det är bra med olika synvinklar.
- Behöver du hjälp?
- Ge inte upp.
- Försök på nytt!
- Hur skulle det kännas lättare för dig?
- Om vi är många går det lättare.
- Vem kan vi bjuda med som skulle uppskatta det vi gör?

Frågor att fundera på:
Tänk dig en situation där något händer där bara vissa får vara 
med. Föreställ dig sedan att alla får delta.

Hur påverkade tankeleken dig?

Hur kan vi bli bättre på att ta hand om varandra?

Hur kan vi se till att alla blir hörda?
Har du sett till att alla kan och får vara med? Några behöver mer 
hjälp än andra för att uppnå samma resultat. Då är det rättvist att 
de får det.

Gaye Amus som är naturpedagog i Learning in nature gav oss 
följande kommunikationstips:

Lär gruppen att sätta upp tummen (jag håller med), tummen åt 
sidan (jag kan kanske vara med på detta), eller tummen ner (jag vill 
inte). Detta baserar sig på en sociokratisk modell för gemensamma 
beslut.

Det är ett bra verktyg där gruppen ordlöst och effektivt kan visa 
vad den tycker. Tummverktyget ger ledaren en överblick av situa-
tionen.

Om ni vill tala kan ni låta “den vandrande pinnen” gå runt. Man 
talar enbart då man håller i pinnen och ger sedan talturen vidare. 

Tänk också på att alla ska ha jämbördig möjlighet
att uttala sig. Ge varandra lika mycket tid och lika
många talturer.

 

      

Klar och tydlig kommunikation är också ett sätt att ta hand om var-



Juli - TILLÄMPA SMÅ OCH LÅNGSAMMA LÖSNINGAR

Stanna upp och njut. Låt tiden ha sin gång.
“Själen behöver mer plats än kroppen” Axel Munthe
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Hjälp! Hur skulle naturen
lösa det här?

Jag skrev en naturdikt

 Åh! Så vackert här är! 
Hur kan jag visa min

tacksamhet till naturen?

Jag skriver en tacklista



Tillämpa små och långsamma lösningar
Låt saker ta tid. Stanna upp och njut. Låt tiden ha sin gång.

Vid problemsituationer kan du försöka att efterlikna naturens sätt att lösa problemet. Iaktta. Ta din tid och an-
vänd små, långsamma lösningar. Iaktta igen. Och samspela sedan. 

Nu bjuder naturen och våra odlingsland oss på sin rika skörd. Visste du att genom att äta enligt regnbågsmeto-
den, där du lägger så många färger du kan på din tallrik, blir den inte bara färgrik utan också väldigt hälsosam.

-Se till att tallriken alltid har så många färger som 
möjligt. Då ser du samtidigt till att få i dig bioakti-
va ämnen som fytokemikalier och polyfenoler som 
finns i färgstark mat. Dessa bioaktiva ämnen kan ha 
liknande antioxidativa effekter som till exempel C- 
och E-vitamin, säger vetenskapsjournalisten Hen-
rik Ennart. 

Färgglad mat är dessutom rolig att äta.



Augusti - FÖRDELA RÄTTVIST

Det du tar påverkar hela ekosystemet.
Dela skörden rättvist.
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Heeej…! Lämna frukt
och grönt till oss!

Det ska räcka till alla! 



Fördela rättvist
Tänk på vad du behöver och ta inte mer än så,
det ska räcka till alla.
Rita en kul etikett till en honungsburk. 
Vet du hur mycket honung det tillverkas i Finland på ett år?
Ta reda på.
Anteckna här så ser du om talet blir större eller mindre.

Honungsåret _______ Mängd _______
Honungsåret _______ Mängd _______
Honungsåret _______ Mängd _______
Honungsåret _______ Mängd _______
Honungsåret _______ Mängd _______
Honungsåret _______ Mängd _______

Värdesätt gränsytor och det marginella
När vi delar skörden kan det betyda olika saker.
Skörd kan tex. vara honung och grönsaker i trädgården eller 
bär och nötter i skogen. Eller andra resurser.
I gränsområden är naturen som rikast. Där färskvatten och havs-
vatten möts, i gränserna mellan olika slags natur frodas det. Här 
uppstår det nytt.
Det kan också vara en fördel att inte fördela skörden som man 
alltid har gjort. 

Kom ihåg att lämna kvar frukt och skörd
också till djuren i naturen.  

Vilka djur tycker om samma slags skörd som vi?
Vad annat kan djuren tänkas behöva?

Tänk på vad du bidrar med
Rättvis fördelning kan också handla om arbetstid och arbete.
Tänk på vad du bidrar med till helheten.
Du kan bidra med arbete, med att lyssna och ge arbetsro eller med 
att generöst komma med idéer och lösningar. Du kan också bidra 
genom att vara glad. Allt detta är skörd och bidrag till arbetet.
Fråga dig: 
Tillför du energi till gruppen eller tar du av den? 
Känner du dig energifylld eller trött efter en lektion? 
Vad ger och tar vår energi och lust i en grupp?  
Kan vi få mer skörd från samma arbete genom att se på det 
som händer på nya sätt?

Att alla behandlas lika.
Naturen värdersätter det
marginella. I naturen har

allt och alla sin plats

Just det. Det är
inte alltid starkast

som vinner
i naturen!

Det är bra att
prata om saker,

då blir man
klok som en bok

Vad är det?

Kanske de tänker på
likabehandling här?



September - TILLÄMPA SJÄLVREGLERING OCH TA EMOT RESPONS 

Hur kan vi se till att vi inte använder mer än naturen kan ge oss? 

Hur mycket och vad tar du från naturen?

Kan vi använda något som ligger på marken istället
för att ta materialet från trädet eller växten?

Kan du bidra med att återinföra material tillbaka i naturens
kretslopp, så att balansen upprätthålls?
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Sluta skräpa ner! 

Håll skogen ren!

Ta hand om vår natur!



Utvärdera och ta emot respons
Hur kan du bidra med att återinföra material tillbaka i kretsloppet, så att balansen upprätthålls?

Sätt gränser för hur mycket du tar av det som finns, använd det du tar väl och se till att återinföra en del
tillbaka i systemet. 

Du kan t.e.x. kompostera ditt avfall. 
Resa miljövänligt.
Köpa närproducerat.
Låta bli att ta mer mat än du äter på tallriken. 
Rita på båda sidorna av ritpappret.

Kommer du på andra exempel?

Vi människor är inte bra på att anpassa vår konsumtion till jordens resurser.
Vi måste bli bättre på det här.

Har du goda förslag på hur? Skicka dem till harriet.abrahamsson@ungateatern.fi så kan vi sprida dem.



Oktober - SKAPA INGET AVFALL

Tag bara fotografier och lämna endast fotspår.
Bär omsorg om naturen.
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Skapa inget avfall
När du går ut i naturen kan du tänka på att göra så lite skada som möjligt och påverka naturen så positivt 
du kan. 

Lämna inte spår efter dig. Lämna stället som du fann det eller i ännu bättre skick än då du kom.
Minns också att vissa mest av allt vill vara ifred. Som grävlingen i Det susar i säven.

Fundera på:
Hur kan du tillföra något nyttigt till naturen?

Kanske du kan bygga ett vinterbo till en igelkott? 

 
Naturpedagogen Gaye Amus tips:
Är våra grundbehov tillfredsställda på utfärden?
Hur är det med värme, luft, mat, dryck, rätt klädsel och väderskydd?
Hur mycket stöd och tid behövs för att allt ska lyckas och humöret hållas högt?

Tar vi oss tid att se till att energinivån hos alla barn och vuxna är okej? Om vi har för många aktiviteter kanske vi 
inte har tid att följa med det som uppstår i samspelet mellan barn och natur? De vuxnas entusiasm eller stress 
påverkar direkt barnen, aktiviteten och barnens helhetsupplevelse.

Hur mycket stöd behövs för barn och vuxna för att upplevelsen ska bli bra?



November - ANVÄND OCH VÄRDESÄTT FÖRNYBARA RESURSER OCH TJÄNSTER

Kan vi bli bättre på att reparera? 
Vad kan man återanvända?
Hur kunde vi förlänga livslängden för de saker vi använder?
Fundera.
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Det här fixar jag!



Använd och värdesätt
förnybara resurser och tjänster

I aktiviteter och materialval kan du tänka: 
Återanvänd, minska, välj bort, reparera och använd igen på ett nytt sätt.

Det här betyder att du säger nej till material och saker man inte kan använda många gånger.

Du minskar användandet av saker som är dåliga för miljön.

Du reparerar eller för saker till reparation istället för att köpa nytt.

Du hittar på nya användningssätt för att förlänga livslängden för saker du redan har.

Kan du hitta på nya användningssätt för saker?
Tag ett föremål och fundera på hur många olika sätt den kunde användas på.
En kul grej som dessutom övar upp din kreativitet

Vi kan också börja kräva att saker ska göras av bättre kvalitet, så att de kan repareras och håller längre.
Du kan också kolla om dina produkter är hållbart tillverkade. Är de inte det kan du klaga.

Skriv en välbefogad klagovisa i äkta Padda-stil.



December - SVARA KREATIVT PÅ FÖRÄNDRING
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Skål för naturen! 

God Jul och
Gott Nytt År!



Svara kreativt på förändring
När något förändras kan du se det som en möjlighet till att vända blad och påbörja något helt nytt. 

Både som barn och vuxna kan vi fungera som exempel. Vi kan tänka på att i våra handlingar vara hän-
synsfulla, visa medkänsla med varandra och mot naturen och försöka vara ekologiskt medvetna.

Fundera på:
Vilka andra finns här, som firar? Gör ett matställe till fåglarna.
Kanske de vill ha talgbollar med frön i till julklapp?

Pröva Farbror Gröns recept på fröbollar: https://farbrorgron.se/egna-frobollar-till-faglarna/

GÖR DET SÅ FÅR DU ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR!

BÄR OMSORG OM NATUREN
 

 TA HAND OM VARANDRA

FÖRDELA RÄTTVIST 

- vårda skogar, jord och vatten
 
- dig själv, din familj och samhället

- konsumera och producera bara det du
   behöver och fördela det rättvist 

Samla och lagra energi
Hitta mönster. Från helhet till detalj.
Få avkastning
Främja och värdesätt mångfald
Iaktta och samspela
Integrera framom segregera
Tillämpa små långsamma lösningar
Värdesätt gränsytor och det marginella
Utvärdera och ta emot respons
Skapa inget avfall 
Använd och värdesätt förnybara resurser och tjänster
Svara kreativt på förändring
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Tillämpa små långsamma lösningar
Värdesätt gränsytor och det marginella
Utvärdera och ta emot respons
Skapa inget avfall 
Använd och värdesätt förnybara resurser och tjänster
Svara kreativt på förändring

Samla och lagra energi
Hitta mönster. Från helhet till detalj.
Få avkastning
Främja och värdesätt mångfald
Iaktta och samspela
Integrera framom segregera

Inspiration och källor:
The Children in Permaculture Manual; Alderslowe, Amus & Deshaies, 2018
Permakulturens kärna; David Holmgren, 2002
Permaculture: A designers manual; Bill Mollison, 1988
Permakultur! Framtiden i din trädgård; Ylva, Johan & Siri Arvidsson, 2017
Nu fattar jag - Att hitta & använda sin inlärningsstil; Dunn, 2001
https://ilokasvaaulkona.fi
https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_styles
www.childreninpermaculture.com
www.permacultureprinciples.com
www.permaculturewomen.com

7
8
9

10
11
12

1 
2
3
4
5
6

De 12 permakulturprinciperna enligt David Holmgren är:


