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Indledning
Dette notat er relateret til undervisningsmaterialet ”KYSTFISKERNE – og kampen om fisken”.
Notatet samler erfaringerne fra to skolebesøg, hvor materialets introduktionsopgaver og
portrætfilm er blevet præsenteret for elever og lærere fra to by-skoler med forskellig
elevsammensætning. (Ingrids Jespersens skole og Det kongelige Vajsenhus)
Notatet giver et billede af elevernes umiddelbare møde med undervisningsmaterialet. Deres
udsagn er opsummeret i afsnittet ”tegn”.
Elevernes og lærernes udsagn er fremkommet i plenumsamtaler – og har givet anledning til
mindre justeringer af materialet.
Skolebesøgene og indsamlingen af erfaringer er derfor ikke af et sådant omfang, at der kan tegnes
et fyldestgørende billede af udfordringer og tilgange der findes i undervisningsmaterialet. Notatet
udpeger blot tendenser.

Mål
De to overordnede mål for undervisningsmaterialet ”KYSTFISKERNE – og kampen om fisken” er,
gennem faglige forløb i natur- og samfundsfag, at give eleverne indsigt i verdensmål 12 og 14
samt styrke elevernes handlekompetence og tiltro til samme.
Undervisningsmaterialet konkretiserer verdensmålene via tyve korte film, der dels skildrer
arbejdslivet for to kystfiskere i hhv. Danmark og Kenya – dels præsenterer relevant forskning og
fakta om havmiljø og fiskeri.
De tilhørende undervisningsopgaver er designet til at stilladsere elevernes refleksioner vedrørende verdensmålene med fokus på forbrugerrollen og forskellige innovative eller demokratiske
handlemuligheder - bl.a. via samfundsfaglige undersøgelser og praksiserfaring fra en lang række
naturfaglige øvelser.
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Hvad er undersøgt?
Skolebesøgene har først og fremmest haft til hensigt at afdække, om undervisningsmaterialet
vækker genklang hos eleverne.
• Er designet lykkedes i forhold til at skabe interesse for havmiljøet og opmærksomhed på de
komplekse problemstillinger, verdensmålene indebærer?
• Giver undervisningsmaterialet eleverne lyst til at arbejde aktivt med de samfunds- og
naturfaglige øvelser?
Skolebesøgene har også været brugt til at afdække brugbarheden af det filmbaserede koncept
med de mange, korte film.
• Er det brugbart, at det er film, frem for tekst, der danner afsæt for undervisningen?
• Er det brugbart, at det filmiske er delt op i mange del-elementer?
Skolebesøgene beskæftigede sig af praktiske, tidsrelaterede kun grunde med
introduktionsforløbet og portrætfilmene, og det er således ikke muligt at afdække, om
undervisningsmaterialets overordnede formål til fulde er opfyldt, da det er de dybere lag i
materialet (temafilm og dertilhørende øvelser), der for alvor danner ramme for refleksioner og
potentiel styrkelse af handlekompetencer.
Tegn
Hos begge elevgrupper var der bred enighed om, at undervisningsmaterialet lykkes med at skabe
interesse for havmiljøet og kystfiskernes udfordringer. Eleverne sagde f.eks.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Det er spændende
Vi har lært om overfiskeriet
Jeg vidste ikke, at fiskerne i Afrika havde det dårligt
Vi har lært noget om, hvordan det er at være fisker
Det gi’r egentlig meget god mening at sammenligne fiskernes liv, selv om Johnny nok har
det bedre, så har de alligevel nogle af de samme problemer
Brevene var gode, for man skulle sætte sig ind i, hvordan de dér fiskere har det, for det
tænker man måske ikke så meget over (Eleverne skulle skrive breve til FN og EU/Red.)
Jeg vidste ikke, der var dårlige måder at fiske på
Jeg vil gerne ha’ flere konsekvenser at vide

Lærerne havde en forventning om, at emnet lå langt fra elevernes livsverden og derfor ville være
svært at vække interessen for. Der blev efterfølgende udtrykt positiv overraskelse over graden af
elevernes interesse og engagement.
Om undervisningsmaterialets relevans i forhold til styrkelse af handlekompetence, kan
skolebesøgene ikke fortælle så meget, da dette ikke som sådan er i fokus i introforløbet. En
elevkommentar peger dog på, at materialet muligvis lever op til sin målsætning om at være
autentisk aktiverende:
• Vi lærte at klage
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Med hensyn til brugbarheden af det filmiske koncept var der bred enighed hos eleverne om, at
filmene var gode.
Det var tydeligt, at filmene skabte et hurtigt, fælles afsæt – hvor elevernes forudsætninger for
aktiv deltagelse nivelleredes. På få minutter gav filmene indsigt i komplekse problemstillinger og
kvalificerede plenumsamtalerne.
Hos mange elever er film den foretrukne kilde til information. Det var tydeligt, at
undervisningsmaterialets film levede op til elevernes forventning om hhv. æstetik og kondenseret
fakta.
Filmenes form – med fokus på dilemmaer og problemstillinger, hvor enkeltpersoners arbejdsliv
holdes ukommenteret frem, men sættes i relief af klip med relevant forskning og fakta - vakte
tydeligt elevernes nysgerrighed og engagement.
Hos begge elevgrupper virkede det motiverende at opdage, at de forskellige grupper i klassen ikke
havde set de samme portrætfilm. Da gruppernes unikke viden blev sat i spil i de tilhørende
øvelser, var aktivitetsniveauet særdeles engageret og højt.
Filmenes relativt korte længde og fokus på specifikke emner variation i undervisningen – og
virkede kvalificerende for plenumsamtalerne. Elevernes engagerede deltagelse vidnede om en høj
grad af bevidsthed om, hvilket specifikt emne der var til debat.
Skolebesøgenes varighed gav ikke mulighed for visning af alle tyve film. I introforløbet vistes to
film i plenum og otte portrætfilm i mindre grupper.
Justering af undervisningsmaterialet
Skolebesøgene gav anledning til en mindre justering af undervisningsmaterialets introforløb.
Materialet havde i sin tidligere form flere refleksive øvelser, der pegede ind i elevernes
forforståelser og erfaringer med havet generelt.
Efterfølgende blev portrætfilmene af den danske kystfisker undertekstet da nogle elever havde
svært ved at forstå den lollandske dialekt.
Skolebesøgene tydeliggjorde, at elevernes bevidsthed om havet og havmiljøet var på et højere
fagligt niveau end forventet, og derfor gav det mening at sløjfe disse øvelser, så undervisningsmaterialet fremadrettet vil guide eleverne hurtigere frem til den essentielle del af arbejdet.
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