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Bæredygtig udvikling – det økologiske fodspor er ét 
ud af en række hæfter med undervisningsmateria-
le udarbejdet til Naturvidenskabeligt grundforløb. 
Hæftet er udformet, så det også kan anvendes i Al-
men studieforberedelse. Hæftets sidste afsnit læg-
ger op til samarbejde med humanistiske og sam-
fundsfaglige fag.

Begrebet bæredygtighed har præget samfundsde-
batten om miljø, udvikling og globalisering stærkt 
siden Brundtland-rapporten i 1987. Det har bl.a. 
ført til, at FN har udnævnt perioden 2005-2014 til 
tiåret for undervisning for bæredygtig udvikling, se 
www.ubu10.dk.

Bæredygtighed er således et tema, der giver mulig-
hed for at arbejde med både de samfundsmæssige 
og etiske perspektiver af naturvidenskab og tekno-
logi.

Flere har søgt at sætte et mål på bæredygtighed. 
Dette hæfte handler om det økologiske fodspor, som 
er en enkel, kvantitativ model baseret på grundlæg-
gende naturfaglige begreber, som udtrykker graden 
af bæredygtighed for menneskers ressourceforbrug 
og miljøpåvirkning. Det er en model, som bl.a. er 
lavet med henblik på at formidle problematikken på 
en klar visuel måde til et bredt publikum. 

Modellen udvikles løbende, men er stadig meget 
simpel med ret store begrænsninger og udeladelser, 
og modellens forudsætninger har givet anledning 
til en del debat. Hæftet giver derfor oplagte mu-
ligheder for at arbejde med forskellige aspekter af 
modelbegrebet, herunder mulighed for at eleverne 
kan diskutere på et naturvidenskabeligt grundlag. 
I denne diskussion er nogle svar bedre begrundede 
end andre.

Hæftet introducerer nogle grundlæggende naturvi-
denskabelige begreber og giver mulighed for sam-
arbejde mellem alle de fi re naturvidenskabelige fag, 
men der kan også laves forskellige undervisnings-
forløb, som vægter fagene forskelligt.  Til hæftet er 
knyttet en hjemmeside, www.nfa.fys.dk, hvor det 
er muligt at fi nde yderligere datamateriale, forslag 
til undervisningsforløb, eksperimentelle undersø-
gelser, opgaver og uddybninger.

Selve hæftet indeholder en koncentreret fremstil-
ling af grundbegreber og grundlæggende problem-
stillinger, mens fordybelsen, herunder det mundt-
lige og skriftlige arbejde fi ndes i bearbejdningen i 
forbindelse med de tilknyttede eksperimentelle un-
dersøgelser og forskellige typer opgaver.

Begrebet Det økologiske fodspor, og også dette ma-
teriale, er bl.a. inspireret af Our Ecological Foot-
print, Mathis Wackernagel & Williams Rees, New 
Society Publishers 1992.
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