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KONCEPT: Superfood versus junkfood 
 

1 - KORT BESKRIVELSE AF KONCEPTET 
 
Mange unge spiser for meget junkfood og forarbejdet mad, hvilket kan være 
skadeligt for deres fysiske og mentale sundhed senere i deres liv og reducerer 
deres modstandsdygtighed over for sygdomme. Den globale fødevareindustri 
og vores supermarkeder manipulerer unge mennesker til at udvikle usunde 
livsstil. 
  
At dokumentere vores indkøbs- og spisevaner og vise sunde alternativer 
hjælper eleverne til at tænke kritisk, og forhåbentlig ændre deres livsstil til en 
mere bæredygtig sund livsstil. 
  
Det overordnede mål er, at eleverne dokumenterer dårlige spisevaner i deres 
regioner, i deres familier, i deres jævnaldrende grupper, i skolen og 
dokumenterer, hvilke sundhedsproblemer og miljøproblemer fast food og 
forarbejdet mad kan forårsage. 
 
 

 
    Kilde:  Freepik.com 
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2 - Aktiviteter i LivingStem- projektet, der kan være 
relateret til dette koncept 
 
Aktiviteterne er tæt knyttet til Udfordringen Junkfood versus sund mad, og 
det er let at integrere videodokumentarer i denne aktivitet. 
  
Aktiviteten kunne også integreres i spillet deb Ideale Køkkenhave, sammen 
med Kort Spillet, for at dokumentere og visualisere ernæringsværdier af mad 
dyrket i permakultur køkkenhaver.   
  
Endelig kunne aktiviteterne integreres i det ideale menuspil med kort spillet , 
til at dokumentere og visualisere ingredienser i junkfood og vel-designet og 
velsmagende sunde superfoodmenuer. 
  
Børnene / teenagerne kunne også lave korte film om, hvad der er superfood 
for dem. 
  
 

3 - Metodeforslag til gennemførelse af den ovenfor 
beskrevne aktivitet  
 
Indstillingen og rammen for videoerne kan være klasselokalet, 
skolelaboratoriet, skolekøkkenet eller skolekøkkenhaven. Men også, udflugter 
til permakultur haver eller supermarkeder anbefales, hvor der kan at filmes 
sund mad og ikke så sund mad. En anden mulighed kunne være at besøge en 
berømt kok i en restaurant,som  arbejder med sund superfood eller invitere en 
kok til skolen eller et skolebegivenhed og visualisere, hvad sund mad er. 
  
Dette emne kan også integreres i sprogundervisning, dvs. lære om forskellige 
filmgenrer, i samfundsvidenskab, madlavningskurser eller biologitimer. 
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Der skal tildeles to timer til forberedelse i klasseværelset til at organisere 
videoteams, til at samle nogle baggrundsoplysninger, til at arrangere aftaler 
med landmænd og til at oprette et kort videoscript ved hjælp af LivingSTEMs 
storyboard canvas. 
  
Mulige scener kan være, at: 
  

• afsløre tilsætningsstofferne og indvirkningen på vores helbred i 
forarbejdede fødevarer 

• vise næringsværdien af lokal uforarbejdet mad 
• vise spisevaner hos den yngre generation 
• vise tricks fra den globale fødevareindustri 
• vise og forklarer lokal super mad og hvordan man laver sund mad, 

opskrifter 
• lave sjove videoer om junkfood og superfood 
• filme øko- eller kulstof-fodaftryk af maden 

  
Lav videoen som et interview i et tv-show (du kan endda opfinde et navn) 
  

- “Lad os i dag undersøge ... ( 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 videon!"          
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4 - Børn involveret i aktiviteten 
 
Eleverne lave forskning via internet, f.eks. filmgenre, superfood, junkfood, mad 
og sundhed, fodaftryk og skriver korte playscripts / storyboards i flere genrer. 
  
Derefter skal de bruge deres kreativitet til at fange relevante scener på 
gårdene. Også, kunne sjove scener medtages. 
  
Eleverne kan organisere en sidste "filmfestival" eller dele filmene på Youtube , 
Vimeo og på LivingSTEM- kanaler og fortæller om Super Food for kids 
sammen med andre børn i LivingSTEM-netværket. 
  
Deling og samarbejde inden for grupper og mellem grupper bør tilskyndes. 
  
Afhængig af elevernes alder og færdigheder vil læreren enten selv montere 
videoen, eller de vil guide og hjælpe eleverne i processen. 
 

5 - Forbindelser mellem dette koncept, videnskab 
(STEAM) og permakultur 
 
STEAM færdigheder fremmet er biologi, kemi, ernæringsvidenskab, 
sundhedsvidenskab, samfundsfag, sprog / litteratur / 
mediekundskab, samt designtænkning i tilberedning af mad. 
  
Pleje af jorden, pleje af mennesker, fair deling og sund kost for at beskytte 
jorden er vigtige permakultur principper. 
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Source: https://interconnected.me/wp-content/uploads/2019/11/Permaculture-Wheel-Flower-Ethics.pdf 


