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KONCEPT: Miljø- og kulstofaftryk 
 

1 - KORT BESKRIVELSE AF BEGREBET	
Øko-fodaftryk og kulstofaftryk er måder at måle vores indvirkning på vores 
miljø på. Uanset hvad vi gør, spise eller drikke, forlader vi nogle økologiske 
fodaftryk, der ødelægger en del af planeten, og en kulstof-fodaftryk, der 
udsender drivhusgasser. Der er mange værktøjer til måling af dette 
fodaftryk. Målet med dette koncept til videooptagelse er at øge bevidstheden 
om den skade, vi gør, og opdage måder at reducere vores fodaftryk i 
vores LivingSTEM og permakulturaktiviteter. Eleverne udvikler også kritisk 
tænkning gennem visualisering af hvilke produkter vi spiser efterlader et stort 
fodaftryk, og hvilke er mindre skadeligt - en avocado fra Chile eller en tomat 
fra din permakulturhave, chokoladecreme med palmefedt eller honning fra din 
egen bikube, blåbær fra Sydamerika eller et æble fra din have.	

 

 
 
 

Source: http://www.gentlefootprints.org 
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2 - Aktiviteter i LivingStem- projektet, der kan være 
relateret til dette koncept	
 	
Dette koncept er i høj grad relateret til en række udfordringer(spil), f.eks. spil 
om FNs globale mål, om at designe en øko-bæredygtig by, om sund mad, om 
dyr og naturpleje og om bæredygtig energi. Emnerne er alle relevante for øko / 
carbon footprint-koncepterne og er ideelle til at inspirere børn og teenagere til 
at visualisere deres refleksioner og ideer om det fodaftryk, de laver.	
 	
Det Ideale Køkkenhave Spil sammen med Kort spillet  indeholder også 
mange øjeblikke, hvor eleverne kan visualisere fodaftryk af planter og 
animalske produkter.	
 	
Og til sidst har det Ideale Menu Spil integreret en række refleksionsøvelser på 
det "mad" -fodaftryk, vi laver. Visualisering af vores "mad" fodaftryk ("food"-
print) med korte videoer kan let integreres i spilaktiviteterne.	
 	
 	

3 - Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 
beskrevne aktivitet 	
Lokalerne og rammerne for videoerne kan være klasseværelset, 
skolekøkkenhaven, skolekøkkenet, en permakulturhave eller lige udenfor i 
skolegården.	
 	
Der skal tildeles 2 timer til forberedelse i klasseværelset til at organisere 
videoteams, til at samle nogle baggrundsoplysninger om miljø- og kulstofspor 
og hvordan man beregner dem og oprette korte videoskripter ved hjælp af 
storytelling canvassen.	
  	
Mulige scener kan være:	

• Præsenterer produkter med stor og med små fodaftryk 
• Visualisering af forskellen i fodaftryk mellem mad importeret fra hele 
verden og lokal økologisk dyrket mad 
• Visualisering af, hvad et øko-fodaftryk og et kulstofaftryk er 
• Viser eksempler på, hvordan permakulturhaver reducerer miljø- og 
kulstofaftryk 
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• Visualisere, hvordan vedvarende energi reducerer fodaftryk 
• Visualisering af "mad" -printet på den ideal menu tallerken 
• At lave interviews om CO2- / øko-fodaftryk med interessenter 

 	
Gør video som en præsentation, pep-talk eller en en samtale i et TV-show (du 
kan endda opfinde et navn)	
 	

- "I dag skal vi udforske .... ( indsæt emne)"          	

- Kort forklaring af konceptet          	

- Hvad eleverne vil gøre som et eksperiment (eller hypotese)          	

- De forskellige trin i processen, og hvorfor          	

- Hvad er resultaterne?          	

- Hvad er konklusionen?          	

- "Tak fordi du så vores video!"          	

 	
 	

4 - Børn involveret i aktiviteten	
Børnene / teenagerne er involveret i alle processer inden for filmfremstilling fra 
idéoprettelse til fortælling og 'storyboarding', optagelse af videoen, redigering 
og spredning af videoen. De bør også blive opmærksomme på, hvordan man 
foretager akkrediteringer, og hvordan de tilpasser sig GDPR-reglerne.	
 	
Øvelsen skal være legende, fremme nysgerrighed og kreativitet hos børnene, 
så storyboard canvassen skal være relativt åbent med plads til overraskelser 
og sjove dele.	
 	
Arbejdsdeling og samarbejde inden for grupper og mellem grupper bør 
tilskyndes.	
 	
Afhængig af elevernes alder og færdigheder vil læreren enten lave montagen 
af videoen, eller vil guide og hjælpe eleverne i processen.	
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5 - Forbindelser mellem dette koncept og 
videnskab (STEAM) og permakultur	
STEAM færdigheder, der fremmes, er relateret til biologi, kemi, teknologi og 
teknik (vand / energi), design, ernæring, matematik (beregning af 
fodaftryk) samt samfundsfag og politiske beslutningsprocesser. At reducere 
vores kulstof- og økologiske fodaftryk er en integreret del af Permakulturs etiske 
principper for dyrkning af fair handel, omsorg for mennesker og omsorg for 
jorden.	
 


