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Overblik
Disse noter kan bruges som inspiration. Det audio-visuelle materiale fungerer både som den røde
tråd og som omdrejningspunkter du kan væve din egen undervisning omkring. Målet med denne
time er at få vores antenner lidt ud og op. Brug fortællingen om “Earthrise” til at vække billedet af
en levende klode til live og brug dokumentaren “The crisis of civilisation” som anledning til at
snakke om vækstideologien og dens alternativer.
Timen er forberedt så det tager mig ca. 3 timer og 15 minutter at gå igennem materialet (inkl. 15
minutters pause). Alt efter, hvor meget du selv fortæller, kan det vare lidt kortere eller længere.
Hvis vi når så langt, slukker jeg “The crisis of civilisation” ca. 10 minutter før timen er forbi og
bruger den sidste tid til at samle op og perspektivere tilbage til det store blik på kloden.
Husk: Jo større og bedre video og lyd, jo bedre. OG: Det er vigtigt du har set materialerne ordentligt
igennem inden du kaster dig ud i at tage andre med på rejsen!

START (FORSIDE SLIDE): Først mødes vi og fortæller hinanden, hvorfor vi er hér i
samme lokale lige nu? Hvorfor har du valgt faget, hvorfor har du valgt at kigge på disse
ting lige nu, hvordan mødte du din sidemand? (~30 min, men tag så lang tid der er brug
for!)
Helt basic intro til faget, hvordan det fungerer, hvordan man bruger hjemmesider og
materialer.
SLIDE 2 (TEKST): Introducer “Overview” (https://vimeo.com/55073825)
SLIDE 3 (FILM): Afspil klippet (ca. 20 min)
SLIDE 4 (TRÆK VEJRET – sort skærm): Kig på hinanden, snak om hvad I har set (hvis I
har noget at sige!): hvad bed I mærke i, hvad var spændende?
SLIDE 5 (BILLEDE): Fortæl om billedet “Earthrise”
(https://en.wikipedia.org/wiki/Earthrise)
SLIDE 6 (BILLEDE): Billedet “Pale blue dot”
(https://en.wikipedia.org/wiki/Pale_Blue_Dot)
Kontekstualiser billederne (historisk, teknologisk, bevidsthedsmæssigt). Hvis du kan, prøv
her at fortælle din egen historie om Jorden som en planet i Solsystemet på kanten af
Orions Arm, omkring to tredjedele af vejen fra centeret af Mælkevejen… – du kan f.eks.
bruge historien om “Earthrise”, Carl Sagan & the “Pale blue dot” eller rumfotografiets
historie som inspiration.
SLIDE 7 (TEKST): Diskussion – hvornår føler vi os forbundet (mister kontrollen, overgiver
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os, ser tingene i et større perspektiv….)?
SLIDE 8: (PAUSE – forsideslide): Kvarters pause.
SLIDE 9 (TEKST): Perspektiver klimaforandringer ud fra teksten (eller bare læs højt).
Fortæl f.eks. om dampmaskinens betydning for den industrielle revolution
(https://en.wikipedia.org/wiki/Steam_engine)
SLIDE 10 (GRAFER): Introducer tanken om den store acceleration. Du kan finde mere info
og inspiration her: http://www.anthropocene.info/great-acceleration.php.
SLIDE 11 (VIDEO): Sætter den store acceleration i perspektiv – forklar forskellen imellem
klima og vejr med reference til illustrationens middeltemperatur (1961-90).
SLIDE 12 (CO2 GRAF): Sætter de sidste 20.000 år i perspektiv… Fortæl om betydningen af
kurvens top og bund: vekslen imellem istider og varme perioder.
SLIDE 13 (TRÆK VEJRET – Forsideslide)
SLIDE 14 (VIDEO): Introducer og afspil “The crisis of civilization”. Stop og forklar, bed
tilhørerne om at spørge, hvis de er i tvivl om betydningen af noget. Sørg for at forklare:
sidste måling ved Mauna Loa, carbon trading, peak oil, brøkreservebankvæsen og gæld,
finanskrise 2008.
STOP 10 MIN FØR TID: spørgsmål/diskussion/afrunding.
Pointe: forbindelser/forbundethed, hvor findes alternativerne til vækstideologien der
opererer på dette syn? Hvis vi allerede er forbi tipping points, hvad betyder det så for den
måde vi tænker bæredygtighed på?
Hvis du gerne vil have en mere udvidet og løs idé om, hvordan du kan bruge materialet
kig på: https://klodenkalder.tumblr.com/overview (på engelsk).
Du kan selvfølgelig også undlade at bruge noget af materialet eller bytte ud med
nedenstående/dit eget. Jeg har tænkt på skifte ”The Crisis of Civilisation” ud med enten
David Cayleys interview with James Lovelock (CBC Ideas) eller Jerry Mander interview
fra ”What a Way to Go” (men så skal man nok være rimeligt stiv i engelsk?).
Du kan finde mere inspirationsmateriale ved at søge på ”kk-overview” på fagets
Tumblr-side (https://klodenkalder.tumblr.com/search/kk-overview).

2

