
AKTIVITETSARK 1 TIL 
PORTRÆTFILMENE

ØVELSE 1 
Inden I ser portrætfilmene skal I vide noget om 
nøgletal, fakta, geografi og befolkningspyramider
for hhv. Danmark www.globalis.dk/Lande/Danmark 
og Kenya www.globalis.dk/Lande/Kenya 

ØVELSE 2
I skal nu se en portrætfilm om en kystfisker. Spørg
jeres lærer hvilken portrætfilm jeres gruppe skal 
arbejde med. Tag gerne noter undervejs og husk
at skrive nye ord ned.”

ØVELSE 3
Lav flashcards over nye ord og fagbegreber fra 
filmen. Brug fx app’en flashcards.

ØVELSE 4
I skal individuelt besvare spørgsmålene herunder. 
Vent med at tale med hinanden til I er færdige 
med øvelsen.
• Hvem handler filmen om? 
• Hvad virker fiskeren tilfreds med? 
• Hvad virker fiskeren utilfreds med? 
• Hvad eller hvem hjælper fiskeren med arbejdet?

 ØVELSE 5
I skal nu præsentere jeres viden om kystfiskeren fra 
portrætfilmen for hinanden. Lad jer inspirere af 
svarene fra øvelse 4. 
Afhængig af hvilken portræt film I har set, kan I også 
komme ind på hvordan fiskeren er organiseret og 
hvilken lovgivning han skal forholde sig til, hans 
økonomiske situation, hans tidsforbrug, hans syn på 
havet, hans uddannelsesniveau, hans modstandere, 
hans hjælpere, hans fangst, hans udfordringer, hans 
redskaber og/eller hans drømme om fremtiden. 

  
ØVELSE 6
I skal vælge en fra gruppen som skal være jeres 
kystfisker og I skal nu mødes med en anden kyst-
fisker. Jeres kystfisker skal forsøge at tale ud fra 
sin fiskers liv og verden med al den viden han/
hun har fra øvelse 2, 3, 4 og 5. Spørg jeres lærer 
hvilken anden gruppe I skal mødes med.
   
Mødeguide
• De to kystfiskere sidder ved et bord over for 

hinanden. Resten af gruppen sidder bag sin 
kystfisker. Gruppen må ikke sige noget, men 
skal lytte aktivt og tage noter.

• Yahya og Johnny hilser pænt på hinanden. Først 
fortæller Yahya om sit fiskerliv, så fortæller 
Johnny.

• Nu begynder Yahya og Johnny at tale sammen. 
De skiftes til at spørge og svare. De vil gerne 
finde ud af, hvordan deres arbejde er forskelligt 
fra hinanden og om de har noget til fælles.

• Når Yahya og Johnny er færdige med deres 
samtale, siger de pænt farvel og grupperne går 
hver til sit. 

ØVELSE 7
I skal nu, i gruppen, opsummere ligheder og for-
skelle ved at være kystfisker i Danmark og i Kenya. 

ØVELSE 8
Nu skal alle i klassen samarbejde om I at udfylde
dette komparative skema for at tydeliggøre forskelle 
og uligheder. Sæt gerne flere komparative indiktorer 
ind i skemaet. 

http://www.globalis.dk/Lande/Danmark 
https://www.globalis.dk/Lande/Kenya


AKTIVITETSARK 2 TIL 
PORTRÆTFILMENE

ØVELSE 9
Placér erhvervsfordelingen for Danmark og Kenya
med lodrette linjer i Fourasties diagram.

ØVELSE 10
Diskutér disse spørgsmål i plenum.

1) Kan Yahya lære noget af Johnny i forhold til 
bæredygtigt fiskeri, selvorganisering, konflikter 
med industrifiskeriet, salg og afsætningsformer? 

2) Kan Johnny lære noget af Yahyas fiskemetoder 
og måder at organisere sit arbejde på?

3) Hvordan kan vi løse problemerne for Yahya og 
Johnny så de får et mere sikkert livsgrundlag 
samtidig med, at havmiljøet bliver udnyttet på en 
bæredygtig og retfærdig måde?

Komparative indikatorer Johnny i Danmark Yahya i Kenya

Redskaber

Lovgivning

Økonomiske situation

Tidsforbrug

Uddannelsesniveau

Modstandere

Hjælpere

Fangstmetode

Fangst

Udfordringer

Drømme

Familieforhold

Mulighed for organisering

Bærerdygtighedsbegreb



VEJLEDNING TIL 
ARBEJDET MED ELEVPORTEFØLJEN

I er nu overordnet blevet introduceret for fiskeri,
FN’s verdensmål samt kystfiskerne Yahya og Johnny 
og I skal i gang med jeres elevportefølje i forhold 
til det fælles faglige fokusområde: Produktion med 
bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

PROBLEMSTILLING
Det første I skal, er at formulere en problemstilling.
I kan rette problemstillingen til undervejs i forløbet,
men her finder I nogle formuleringer som kan 
hjælpe jer i gang.  
• Hvordan kan det være at…når…? Og på hvilken 

måde påvirker det os?
• Hvad er årsagen til, at… sker, når…? Hvilke 

læsningsforslag kan udvikles fra at afhjælpe 
dette?

• Hvordan hænger… sammen med…, hvis…?
• Hvorfor sker der…, når…? Hvad kan årsagen 

være? Hvem skal gøre hvad?
• Er det rigtigt, at…? Hvordan kan det ændres. 
 Og hvem vil det have konsekvenser for?

ARBEJDSSPØRGSMÅL 
I skal nu overveje hvilke spørgsmål I skal arbejde 
med for at kunne besvare jeres problemstilling, da 
arbejdsspørgsmålene skal hjælpe jer i arbejdet frem 
til en konklusion af problemstillingen. Hvad har I 
brug for at vide noget om?

MODELLER 
Modeller er menneskeskabte repræsentationer af 
udvalgte dele af virkeligheden og bruges til at forstå 
eller afprøve bestemte forhold af virkeligheden og 
til at kommunikere disse forhold til andre. Hvilke 

modeller kan hjælpe jer med at skabe overblik 
og mindske kompleksiteten i jeres arbejde med 
at besvare jeres problemstilling og arbejds-
spørgsmål? 

FORSØG 
Når det er tid til at arbejde eksperimentelt (efter 
arbejdet med temafilmene), skal I overveje hvad I 
har lyst til at undersøge. Hvad er interessant at 
undersøge ift. jeres problemstilling? I skal designe et 
forsøg (måske flere?) og I kan bruge skabelonen til 
forsøgsbeskrivelsen, som I kan få af jeres lærer. Hvis 
I bruger skabelonen, er I sikre på at arbejde korrekt
med den naturvidenskabelige arbejdsmetode.
Har I tænkt hele forsøget igennem inden I går i 
gang?
Hvordan skal forsøget opstilles?
Hvilke materialer skal I bruge? 
Har skolen alle materialerne eller skal I have noget
med hjemmefra?

KONKLUSIONEN
Når I skal konkludere på baggrund af det I har 
undersøgt og fundet ud af – både ift. jeres arbejds-
spørgsmål, modeller og jeres eksperimentelle arbej-
de, kan I starte konklusionen med denne formulering 
“Vi kan på baggrund af ovenstående arbejde 
konkludere, at...”

PERSPEKTIVERING
I dette afsnit skal I sætte jeres viden i spil ift. den 
nære og fjerne omverdenen. I kan fx perspektivere 
jeres naturvidenskabelige viden i en historisk eller 
kulturel sammenhæng. 



AKTIVITETSARK 3 SKABELON 

TIL ELEVPORTEFØLJE

Hvem er med i gruppen?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Hvilket fællesfagligt fokusområde arbejder I med?

___________________________________________________________________________________

Hvordan lyder jeres problemstilling?

___________________________________________________________________________________

Arbejdsspørgsmål:

Biologi:

1. __________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________

Geografi:

1. __________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________

(Fysik/kemi):

1. __________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________

Hvilke modeller arbejder i med?

___________________________________________________________________________________

Beskriv jeres forsøg og hvordan I har arbejdet med det. I kan bruge indholdet fra jeres forsøgsbeskrivelse.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Hvad er konklusionen på jeres problemstilling?

___________________________________________________________________________________

Hvad er jeres perspektivering?

___________________________________________________________________________________



AKTIVITETSARK 4a ”HAVENES 

ØKOSYSTEMER – EN SKRØBELIG BALANCE”

I skal nu i gruppen i gang med at lave forskellige
øvelser der alle passer til temafilmen: 
Havenes økosystemer – en skrøbelig balance

ØVELSE 1
Før I ser temafilmen skal I vide hvor farvandene 
Østersøen og Kattegat er. Kig evt. i et atlas.

ØVELSE 2
I skal nu lave øvelsen ”kend ordene”. Der hører 
Aktivitetsark til denne aktivitet. Aktivitetsarket 
printes, ordene klippes ud og lægges i en bunke 
med bagsiden opad. Øvelsen foregår i stilhed. Alle 
i gruppen skal have noget at skrive med og det 
ældste gruppemedlem starter øvelsen ved at tage 
det øverste kort i bunken. Gruppemedlemmet har nu 
to valgmuligheder:
1) Hvis gruppemedlemmet tror at han/hun kan 

forklare fag- eller forståelsesbegrebet for de 
andre i gruppen, skal han/hun skrive under 
på bagsiden af kortet. 

2) Hvis gruppemedlemmet IKKE tror at han/hun 
kan forklare fag- eller forståelsesbegrebet for 
de andre i gruppen, skal han/hun IKKE skrive 
under på bagsiden af kortet.

Kortet gives nu videre til næste gruppemedlem som
skal gøre det samme, mens det første gruppe-
medlem trækker et nyt kort. Den sidste i gruppen
skal gøre det sammen, men skal også fordele 
kortene i tre bunker:
1) En bunke med kort som alle har skrevet 
 under på.
2) En bunke med kort som nogle i gruppe 
 har skrevet under på.
3) En bunke med kort som ingen har skrevet 

under på.

Bunke 1 er I færdige med at 
arbejde med og I skal nu gen-
nemgå bunke 2. De gruppe-
medlemmer der har skrevet 
under på kortene i denne bunke, 
skal nu forklare de andre i 
gruppen hvad begrebet betyder. 
Når de andre gruppemedlemmer 
ved hvad or det betyder, skal de 
skrive under på bagsiden af kortet. I skal arbejde 
videre med bunke 3 efter I har set temafilmen.  

ØVELSE 3
I skal nu se temafilmen. Det er en god idé at tage 
faglige noter undervejs.

ØVELSE 4
I ved nu endnu mere om fiskeri! Tag bunke 3 frem 
igen og lav øvelse 1 med kortene fra denne bunke. 
Hvis der er kort, som ingen i gruppen har skrevet 
under på når øvelsen er slut, skal I google ordet eller 
spørge jeres lærer. 

ØVELSE 5
I temafilmen har I hørt udtalelser fra hhv. en 
kystfisker, en biolog fra DTU aqua, en marinebiolog 
fra WWF, en havbiolog ved Københavns universitet. 
Undersøg hvad deres arbejde går ud på.

ØVELSE 6
I skal i gruppen skiftes til at forklare de andre 
gruppemedlemmer hvad der menes med disse 
udtalelser fra temafilmen. 
   

En svømmende 
Torskefabrik

Et økosystem 
i ubalance

Selvfølgelig skal vi 
være en fiskernation

Det hårdeste 
fiskeritryk i verden

Jo mere iltsvind jo 
dårligere forhold for 

kystfiskeri

  Det meget udbredte bundtrawls-
fiskeri efterlader havbunden i de 
danske  farvande i en permanent 

forstyrret tilstand .

Økosystemet har en 
funktion og den kan 

godt ophøre.



ØVELSE 7
Der hører Aktivitetsark til denne aktivitet. I skal lave
en  tegneserie der beskriver processen ved eutrofie-
ring. Der er seks tegnefelter og I skal starte med 
landmanden der gøder sine marker og slutte med at 
kystfiskernes fangst påvirkes. Tegneserien skal have 
en titel som skrives øverst. I kan få hjælp til dele af 
processen ved eutrofiering her: https://vandetsvej.
dk/forurening-med-naeringsstoffer

ØVELSE 8
Hvordan kan man se på en fisk at den har været 
udsat for iltmangel?

ØVELSE 9
Undersøg hvad forskellen på en fødekæde og et
fødenet er.

ØVELSE 10
Undersøg den invasive art sortmundet kutling som 
findes i de danske farvande: www.fiskepleje.dk/fiske-
biologi/sortmundet-kutling
Brug modellen nedenfor til at beskrive hvordan den 
sortmundede kutling er havnet i Østersøen.

 
ØVELSE 11
Hvordan fungerer bundtrawling? Se denne video
https://youtu.be/BcJFSl_YJHk

ØVELSE 12
I skal lave en infografik med titlen ”Menneskenes 
indflydelse på havet”. Hvis jeres skole har en konto 
på skoletube skal I bruge programmet easel.ly. 

Hvis ikke, må I finde et alternativ på nettet eller 
tegne i hånden. Som et 
minimum skal disse to variable indgå i infografikken:
• Hvad putter menneskene i havet?
• Hvad fjerner menneskene fra havet? 
I kan lade jer inspirere af denne video om plastik i 
havene https://vimeo.com/221569504
Og se denne video om tungmetaller i havene: 
http://virtuelgalathea3.dk/om/videoer 
(OBS! søg på tungmetaller).

ØVELSE 13
I temafilmen bliver der fortalt, at biodiversiteten
 i stenrev er meget høj, men at stenrevene bliver 
ødelagt af bundtrawlerne. Stenrevene er også truet 
af stenfiskeri. Hvis I vil vide mere om stenrev ift. 
jeres problemstilling skal I se denne film fra 
Naturstyrelsen: www.youtube.com/watch?v=NG6-
Qna8Ptw

ØVELSE 14
I temafilmen bliver der talt om områder helt uden 
fiskeri. Hvad synes I om den idé? Hvilke fordele 
er der ved det? Og hvilke ulemper? Læs her hvad 
WWF skriver om beskyttede havområder: 
www.wwf.dk/wwfs_arbejde/hav_og_fiskeri/havet_
omkring_danmark2/beskyttede_havomrader/
Bagefter skal en fra gruppen præsentere kortet fra 
WWF. Begreberne breddegrad, længdegrad og 
målestoksforhold skal på en forklarende måde indgå 
i præsentationen.
 
ØVELSE 15
Nu er I færdige med øvelserne der passer til temafil
men og I skal besvare arbejdsspørgsmålene i jeres 
elevportefølje. Hvis I stadig ikke har fået svar på 
jeres arbejdsspørgsmål, kan I måske finde svarene 
her: https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/

AKTIVITETSARK 4a ”HAVENES 

ØKOSYSTEMER – EN SKRØBELIG BALANCE”

https://vandetsvej.dk/forurening-med-naeringsstoffer
https://vandetsvej.dk/forurening-med-naeringsstoffer
http://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/sortmundet-kutling
http://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/sortmundet-kutling
https://www.youtube.com/watch?v=BcJFSl_YJHk&feature=youtu.be
http://easel.ly
https://vimeo.com/221569504
http://virtuelgalathea3.dk/om/videoer 
http://www.youtube.com/watch?v=NG6-Qna8Ptw
http://www.youtube.com/watch?v=NG6-Qna8Ptw
https://www.wwf.dk/wwfs_arbejde/hav_og_fiskeri/havet_omkring_danmark2/beskyttede_havomrader/
https://www.wwf.dk/wwfs_arbejde/hav_og_fiskeri/havet_omkring_danmark2/beskyttede_havomrader/
https://www.wwf.dk/wwfs_arbejde/hav_og_fiskeri/havet_omkring_danmark2/beskyttede_havomrader/
https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/


ET ØKOSYSTEM EUTROFIERING/
NÆRINGSBELASTENDE

ET NÆRINGSSTOF/
NÆRINGSSALT

ET KREDSLØB ET HAVMILJØ ET KYSTOMRÅDE

OVERFISKERI MILJØSVINERI ET INDRE FARVAND

EN FISKEBESTAND ET STENREV EN HAVNATUR

FORURENING BUNDTRAWLSFISKERI ET FARVAND

EN BÆRERDYGTIG 
UDVIKLING

EN FØDEKÆDE EN MUDDERBUND

UFORUDSIGELIGE 
KONSEKVENSER

ET FØDENET EN DYNAMISK 
SANDBANKE

EN FISKEFLÅDE INDUSTRIELT FISKERI ET BUNDSLÆBENDE 
REDSKAB

ET PLANTEPLANKTON EN KLIMAFORANDRING EN AFSTRØMNING

EN PESTICID AT REDUCERE AT ELIMINERE

AKTIVITETSARK 4b ”HAVENES 

ØKOSYSTEMER – EN SKRØBELIG BALANCE”



AKTIVITETSARK 4c ”HAVENES 

ØKOSYSTEMER – EN SKRØBELIG BALANCE”



AKTIVITETSARK 5a 
”TRAWLEREN TOVE KAJGAARD

 – EN HISTORIE OM INDUSTRIELT FISKERI”

I skal nu i gruppen i gang med at lave forskellige 
øvelser der alle passer til temafilmen:

TRAWLEREN TOVE KAJGAARD – EN HISTORIE 
OM INDUSTRIELT FISKERI

ØVELSE 1
Før I ser temafilmen skal I vide hvor Kattegat, 
Skagerrak, Nordsøen, Skagen Havn og Hirtshals 
Havner. Brug evt. et atlas.

ØVELSE 2
I skal nu lave øvelsen ”kend ordene”. Der hører 
kopiark til denne aktivitet.
Kopiarket printes, ordene klippes ud og lægges i en 
bunken med bagsiden opad. Øvelsen foregår i
stilhed. Alle i gruppen skal have noget at skrive med 
og det ældste gruppemedlem starter øvelsen
ved at tage det øverste kort i bunken. Gruppem
edlemmet har nu to valgmuligheder:
1)  Hvis gruppemedlemmet tror at han/hun kan 

forklare fag- eller forståelsesbegrebet for de
 andre i gruppen, skal han/hun skrive under 

på bagsiden af kortet.
2)  Hvis gruppemedlemmet IKKE tror at han/hun 

kan forklare fag- eller forståelsesbegrebet for
 de andre i gruppen, skal han/hun IKKE skrive 

under på bagsiden af kortet.

Kortet gives nu videre til næste gruppemedlem som 
skal gøre det samme, mens det første
gruppemedlem trækker et nyt kort. Den sidste i 
gruppen skal gøre det sammen, men skal også
fordele kortene i tre bunker:

1)  En bunke med kort som alle har skrevet un-
der på.

2)  En bunke med kort som nogle i gruppe har 
skrevet under på.

3)  En bunke med kort som ingen har skrevet 
under på.

Bunke 1 er I færdige med at arbejde med og I skal 
nu gennemgå bunke 2. De gruppemedlemmer der 
har skrevet under på kortene i denne bunke, skal nu 
forklare de andre i gruppen hvad begrebet betyder. 
Når de andre gruppemedlemmer ved hvad ordet 

betyder, skal de skrive under på bagsiden af 
kortet. I skal arbejde videre med bunke 3 efter I har 
set temafilmen.

ØVELSE 3
I skal nu se temafilmen. Det er en god idé at tage 
faglige noter undervejs.

ØVELSE 4
I ved nu endnu mere om fiskeri! Tag bunke 3 frem 
igen og lav øvelse 1 med kortene fra denne bunke. 
Hvis der er kort, som ingen i gruppen har skrevet 
under på når øvelsen er slut, skal I google ordet eller 
spørge jeres lærer.

ØVELSE 5
Er der ved fiskeri tale om en primær-, sekundær 
eller tertiær erhvervstype?

ØVELSE 6
Hvad har fiskeripolitikken gået ud på i en hel del år, 
ifølge Lars Kajgaard?

ØVELSE 7
Hvordan fungerer bundtrawling? Se denne video 
https://youtu.be/BcJFSl_YJHk

https://youtu.be/BcJFSl_YJHk


ØVELSE 8
I skal lave en infografik med titlen: ”Forskellen på 
industrieltbaseret fiskeri og kystfiskeri”
Hvis jeres skole har en konto på skoletube skal I 
bruge programmet easel.ly. Hvis ikke, må I finde et
alternativ på nettet eller tegne i hånden.

ØVELSE 9
Find et billede af de fire fisk Lars Kajgaard nævner i 
temafilmen: 
Torsk/Havtaske/Ising/Mørksej
Undersøg fiskene vha. fiskeguiden. I kan enten hente 
fiskeguiden som app eller tilgå den via dette
link: https://fiskeguiden.wwf.dk/
I kan også finde information om fiskene her: 
http://www.fiskepleje.dk/.
Hvor er fiskene placeret i fødekæden?

ØVELSE 10
I temafilmen siger Lars Kajgaard ”Vi har samlet 
nogle både på en båd for at lave det mere
bærerdygtigt, mere økonomisk og mere rentabelt. 
Så er vi bare mere effektive”. På hvilken måde
er det mere bærerdygtigt? Er I enige med ham?

ØVELSE 11
Se denne video om hvad overfiskeri betyder for
vores klode: https://www.youtube.com/
watch?v=CkNHL1Nlr0A

ØVELSE 12
I EU er det ved lov bestemt, at der ikke må fiskes 
bestemte fisk i februar og marts. Denne periode
kaldes for ”lukkeperiode”. Nogle fiskere er tilfredse 
med lukkeperioden og nogle er utilfredse.
Halvdelen af gruppen skal se hvorfor nogle fiskere er 
utilfredse: www.tv2fyn.dk/artikel/fiskere-skal-blive-
paa-land-det-svarer-til-landmaendene-ikke-maa-
hoeste
Den anden halvdel af gruppen skal se portrætfilmen 
”Hvad fanger kystfiskeren Johnny?” fra start til ca. 
00:45.
Bagefter skal I diskutere for og imod lukkeperioden. 
Det vigtigste er ikke at blive enige, men at høre alle 
argumenter.

ØVELSE 13
I skal se disse seks små engelsksprogede film om 
fiskeredskabernes fodaftryk på havbunden
www.youtube.com/playlist?list=PLuJyz0gvHVHtPzrM
1SLEiyl7uOeCu4Y6h. Når I har set alle
filmene skal I forklare hinanden (på dansk) hvad I 
har set. Bagefter skal I opfinde et fiskeredskab.
Målet er, at det skal sætte så lille et fodaftryk på 
havbunden som muligt.

ØVELSE 14
Alle i gruppen skal komme med et bud på hvor 
mange tons fisk de 10 største kvotekonger i
Danmark fanger om året til sammen. Bagefter skal I 
undersøge hvem der kom tættest på. Her er top 
10 over kvotekonger der fisker i de danske farvande:
https://www.dr.dk/nyheder/penge/topti-her-er-de-
stoerste-kvotekonger

ØVELSE 15
Nu er I færdige med øvelserne der passer til tema-
filmen og I skal besvare arbejdsspørgsmålene i
jeres elevportefølje. Hvis I stadig ikke har fået svar 
på jeres arbejdsspørgsmål, kan I måske finde
svarene her https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfisk-
eri/

AKTIVITETSARK 5a 
”TRAWLEREN TOVE KAJGAARD

 – EN HISTORIE OM INDUSTRIELT FISKERI”
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AKTIVITETSARK 5b 

”TRAWLEREN TOVE KAJGAARD 

– EN HISTORIE OM INDUSTRIELT FISKERI”

INDUSTRIELT FISKERI EN MØRKSEJ EN INVESTERING

EN SKIBSREDER AT RIGGE TIL 
MED GREJ

ET ISVÆRK

AT VÆRE PÅ VÆRFT EN FLØJTEFISK EN KØLEFACILITET

EN BUNDTRAWLER AT FIRE AT LOSSE

EN KONSUMFISK ET MANDSKAB/EN 
BESÆTNING

EN FISKEKVOTE

EN HAVTASKE AT VÆRE HØJEFFEKTIV ET FARTØJ

EN ISING AT HAVE ØKONOMISK 
INDSIGT

FISKERIPOLITIK

EN AUKTION EN EFTERSPØRGSEL EKSPORT



AKTIVITETSARK 6a ”BÆRERDYGTIGT

FISKERI – HVAD SKAL DER TIL?”

I skal nu i gruppen i gang med at lave forskellige 
øvelser der alle passer til temafilmen:

BÆRERDYGTIGT FISKERI – HVAD SKAL DER TIL?

ØVELSE 1
Før I ser temafilmen skal I lave første øvelse ”kend 
ordene”. Der hører kopiark til denne aktivitet.
Kopiarket printes, ordene klippes ud og lægges i en 
bunken med bagsiden opad. Øvelsen foregår i
stilhed. Alle i gruppen skal have noget at skrive med 
og det ældste gruppemedlem starter øvelsen ved 
at tage det øverste kort i bunken. Gruppemedlem
met har nu to valgmuligheder:
1)  Hvis gruppemedlemmet tror at han/hun kan 

forklare fag- eller forståelsesbegrebet for de
 andre i gruppen, skal han/hun skrive under 

på bagsiden af kortet.
2)  Hvis gruppemedlemmet IKKE tror at han/hun 

kan forklare fag- eller forståelsesbegrebet for
 de andre i gruppen, skal han/hun IKKE skrive 

under på bagsiden af kortet.
Kortet gives nu videre til næste gruppemedlem som 
skal gøre det samme, mens det første
gruppemedlem trækker et nyt kort. Den sidste i 
gruppen skal gøre det sammen, men skal også
fordele kortene i tre bunker:
1)  En bunke med kort som alle har skrevet un-

der på.
2)  En bunke med kort som nogle i gruppe har 

skrevet under på.
3)  En bunke med kort som ingen har skrevet 

under på.
Bunke 1 er I færdige med at arbejde med og I skal 
nu gennemgå bunke 2. De gruppemedlemmer
der har skrevet under på kortene i denne bunke, 
skal nu forklare de andre i gruppen hvad begrebet 
betyder. Når de andre gruppemedlemmer ved hvad 
ordet betyder, skal de skrive under
på bagsiden af kortet. I skal arbejde videre med 
bunke 3 efter I har set temafilmen.

ØVELSE 2
I skal nu se temafilmen. Det er en god idé at tage 
faglige noter undervejs.

ØVELSE 3
I ved nu endnu mere om fiskeri! Tag bunke 3 frem 
igen og lav øvelse 1 med kortene fra denne bunke. 
Hvis der er kort, som ingen i gruppen har skrevet
under på når øvelsen er slut, skal I google ordet eller 
spørge jeres lærer.

ØVELSE 4
I temafilmen har I hørt udtalelser fra hhv. en biolog 
og en fiskeribiolog fra DTU aqua, en marinebiolog 
fra WWF, en havbiolog ved Københavns universitet 
samt en rådgiver i fiskeri og miljømærker fra WWF. 
Undersøg hvad deres arbejde går ud på.

ØVELSE 5
Hvad er forskellen på kystfiskeri og industrielbaseret 
fiskeri? Og hvilke fangstmetoder benytter de
sig af?

ØVELSE 6
Se denne video om hvordan bundtrawling fungerer: 
https://youtu.be/BcJFSl_YJHk

ØVELSE 7
Fiskerne er underlagt landingsforpligtelse også 
kaldet discardforbud. Læs mere om discard her:
https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/fiskerire-
formen/discardforbud/
Hvorfor må fiskerne ikke smide fisk tilbage i havet?
Her finder I vejledningen fiskerne skal følge i Kat-
tegat, Skagerrak og Nordsøen:
http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/Natur-
Erhverv/Filer/Fiskeri/Erhvervsfiskeri/Discardforbud/
Vejledning_til_landingsforpligtelsen_-_industri_
og_pelagisk_-_Nordsoeen__Skagerrak_og_Katte-
gat_V1.pdf

https://youtu.be/BcJFSl_YJHk
https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/fiskerireformen/discardforbud/
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http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Fiskeri/Erhvervsfiskeri/Discardforbud/Vejledning_til_landingsforpligtelsen_-_industri_og_pelagisk_-_Nordsoeen__Skagerrak_og_Kattegat_V1.pdf
http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Fiskeri/Erhvervsfiskeri/Discardforbud/Vejledning_til_landingsforpligtelsen_-_industri_og_pelagisk_-_Nordsoeen__Skagerrak_og_Kattegat_V1.pdf
http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Fiskeri/Erhvervsfiskeri/Discardforbud/Vejledning_til_landingsforpligtelsen_-_industri_og_pelagisk_-_Nordsoeen__Skagerrak_og_Kattegat_V1.pdf
http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Fiskeri/Erhvervsfiskeri/Discardforbud/Vejledning_til_landingsforpligtelsen_-_industri_og_pelagisk_-_Nordsoeen__Skagerrak_og_Kattegat_V1.pdf
http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Fiskeri/Erhvervsfiskeri/Discardforbud/Vejledning_til_landingsforpligtelsen_-_industri_og_pelagisk_-_Nordsoeen__Skagerrak_og_Kattegat_V1.pdf


ØVELSE 8
I skal i gruppen skiftes til at forklare de andre grup-
pemedlemmer hvad der menes med disse udtalelser 
fra temafilmen.

ØVELSE 9
I skal nu enten læse eller høre artiklen: ”Sådan kan 
en skelsættende ændring af dansk fiskeri begynde” 
fra Zetland www.zetland.dk/historie/sOJvpr4p-
a85E2rzd-81a02

ØVELSE 10
I skal se noget af det åbne samråd i Miljø- og
Fødevareudvalget om, hvorvidt oplysninger om
statsministerens relation til kvotekonger var korrekte 
og fyldestgørende. Start ved 5:40 og stop når I har 
truffet en beslutning om hvorvidt I mener der er tale 
om lobbyisme. https://mobiltv.ft.dk/embed/20171/
MOF/td.1461082?autostart=1

ØVELSE 11
Hvordan defineres en bærerdygtig fisk? Se denne 
video: www.youtube.com/watch?v=6ps0truARKs&fe
ature=youtu.be

ØVELSE 12
I skal lave et lovforslag der vil fremme bærerdygtigt 
fiskeri. Brug gerne nye begreber fra øvelse 9,
som fx sofafiskere og kvotejoller. Få inspira-
tion i videoen ”fra idé til lov”: www.youtube.com/
watch?v=glMv32HV0-o

ØVELSE 13
Hvad er IUU fiskeri? Hvordan takler EU IUU fiskeri? 
Se denne infografik: https://ec.europa.eu/fisheries/
sites/fisheries/files/docs/publications/2015-04-tack-
ling-iuu-fishing_en.pdf

Fiskeri er fornybart Uhensigtsmæssig
selektion

Fiskeri er en forretning 
ligesom landbrug

Bærerdygtighed 
kræver forandringerMinimal negativ påvirkning 

af det miljø man fisker i

Fiskerne må rigge om fordi de
ikke kan få lov til at få adgang til

den ressource de har haft
adgang til tidligere

Der er vigtigt at den skånsomme 
kystfiskeri for en betydelig plads i 
udnyttelsen af havenes ressourcer Gentænke hvordan vi

bruger vores ressourcer

Vores egentlige valuta er
vores naturressourcer.

Det er altså ikke penge.

AKTIVITETSARK 6a ”BÆRERDYGTIGT

FISKERI – HVAD SKAL DER TIL?”
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ØVELSE 14
Undersøg hvilke former for ulovligt fiskeri der 
foregår i de danske farvande. Se videoen og læs
denne korte artikel: www.tv2lorry.dk/artikel/minis-
ter-gaar-ind-i-sag-om-ulovlig-fiskeri-deter-
uacceptabelt

ØVELSE 15
Hvilke faktorer spiller en rolle når politikerne fast-
sætter fiskekvoterne? Og hvorfor fastsætter de
ikke kun efter biologernes rådgivning?
https://www.eu.dk/~/media/sites/euo/infografikker/
pdf/fiskekvoter.ashx?la=da

ØVELSE 16
I skal se disse seks små engelsksprogede film 
om fiskeredskabernes fodaftryk på havbunden 
www.youtube.com/playlist?list=PLuJyz0gvHVHt
PzrM1SLEiyl7uOeCu4Y6h. Bagefter skal I forklare 
hinanden hvad filmene handlede om. Kan I finde på 
et fiskeredskab der kan bruges indenfor industrielt 
fiskeri, men som er skånsomt for havbunden? 

ØVELSE 17
Nederst på denne side finder I forskellige mærker 
der hjælper forbrugeren. I skal designe et mærke 
som sættes på emballagen, når der er tale om 
bærerdygtigt fiskeri. Hvad skal fiskerne leve op til 
for at få dette mærke sat på deres fisk?

ØVELSE 18
Nu er I færdige med øvelserne der passer til temafil-
men og I skal besvare arbejdsspørgsmålene i
jeres elevportefølje. Hvis I stadig ikke har fået svar 
på jeres arbejdsspørgsmål, kan I måske finde
svarene her https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfisk-
eri/
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HAVETS RESSOURCER BÆRERDYGTIGHED AT STILE MOD

ET ØKOSYSTEM EN REGULERING SKÅNSOMT FISKERI

EN BIFANGST ET HAVMILJØ EN BESTAND

EN MASKESTØRRELSE UHENSIGTSMÆSSIG 
SELEKTION

AT VÆRE 
NEDADGÅENDE

FISKEADFÆRD EN SØFJER AT PLØJE  EN SØFJER

EN BUNDTRAWL EN ART  EN TRAWLSKOVL

EN 
UDVIKLINGSMULIGHED

AT RIGGE OM OVERFISKERI

EN FISKEKVOTE  AT VÆRE ILLEGAL AT VÆRE 
URAPPORTERET

AT VÆRE UREGULERET LOBBYISME EN FANGSTOPTIMERING

EN HØJVÆRDI FISK AT 
PÅLÆGGE

LANDINGSPLIGT AT PÅLÆGGE

EU-REGLER VALUTA KYSTSAMFUND

AKTIVITETSARK 6b ”BÆRERDYGTIGT

FISKERI – HVAD SKAL DER TIL?”



AKTIVITETSARK 7a 
”BÆRERDYGTIGT BRUG AF HAVET 

– FORBRUGERENS ROLLE”

I skal nu i gruppen i gang med at lave forskellige 
øvelser der alle passer til temafilmen:

BÆRERDYGTIGT BRUG AF HAVET –
 FORBRUGERENS ROLLE

ØVELSE 1
Før I ser temafilmen skal I lave første øvelse ”kend
ordene”. Der hører kopiark til denne aktivitet.
Kopiarket printes, ordene klippes ud og lægges i en
bunken med bagsiden opad. Øvelsen foregår i
stilhed. Alle i gruppen skal have noget at skrive med 
og det ældste gruppemedlem starter øvelsen ved 
at tage det øverste kort i bunken. 
Gruppemedlemmet har nu to valgmuligheder:
1)  Hvis gruppemedlemmet tror at han/hun kan 

forklare fag- eller forståelsesbegrebet for de
 andre i gruppen, skal han/hun skrive under 

på bagsiden af kortet.
2)  Hvis gruppemedlemmet IKKE tror at han/hun 

kan forklare fag- eller forståelsesbegrebet for
 de andre i gruppen, skal han/hun IKKE skrive 

under på bagsiden af kortet.
Kortet gives nu videre til næste gruppemedlem som 
skal gøre det samme, mens det første gruppe-
medlem trækker et nyt kort. Den sidste i gruppen 
skal gøre det sammen, men skal også fordele 
kortene i tre bunker:
1)  En bunke med kort som alle har skrevet un-

der på.
2)  En bunke med kort som nogle i gruppe har 

skrevet under på.
3)  En bunke med kort som ingen har skrevet 

under på.
Bunke 1 er I færdige med at arbejde med og I skal 
nu gennemgå bunke 2. De gruppemedlemmer
der har skrevet under på kortene i denne bunke, 
skal nu forklare de andre i gruppen hvad begrebet 
betyder. Når de andre gruppemedlemmer ved hvad 
ordet betyder, 
skal de skrive 
under på bagsiden
af kortet. I skal 
arbejde videre 
med bunke 3 efter 
I har set temafilmen.

ØVELSE 2
I skal nu se temafilmen. Det er en god idé at tage
faglige noter undervejs.

ØVELSE 3
I ved nu endnu mere om fiskeri! Tag bunke 3 frem 
igen og lav øvelse 1 med kortene fra denne bunke. 
Hvis der er kort, som ingen i gruppen har skrevet
under på når øvelsen er slut, skal I google ordet eller 
spørge jeres lærer.

ØVELSE 4
I temafilmen blev der sagt ”fiskeri er forretning
og derfor styret af hvad forbrugeren efterspørger”.
Hvordan skal den sætning forstås? 

ØVELSE 5
I temafilmen har I hørt udtalelser fra hhv. en 
havbiolog ved Københavns universitet, en rådgiver i
fiskeri og miljømærker fra WWF, en rådgiver i 
bærerdygtig udvikling fra WWF, direktøren af
fiskerikajen. Undersøg hvad deres arbejde går ud på.

ØVELSE 6
I skal undersøge den røde liste som bliver nævnt i
temafilmen. I kan enten hente fiskeguiden som app
eller tilgå den via dette link: 
https://fiskeguiden.wwf.dk/

https://fiskeguiden.wwf.dk/


ØVELSE 7
I denne øvelse skal I skiftes til at tegne en fangst-
metode. Den yngste starter. I kan læse om forskel-
lige fangstmetoder her: www.wwf.dk/wwfs_arbejde/
hav_og_fiskeri/wwf_fiskeguide/fangstmetoder/

ØVELSE 8
Hvordan virker bundtrawling? Se denne video 
https://youtu.be/BcJFSl_YJHk

ØVELSE 9
Hvis det er muligt, skal I gå en tur i et supermarked 
og undersøge hvilke fisk der har miljømærker
på emballagen. Tag gerne billeder af de forskellige 
miljømærker I finder.

ØVELSE 10
MSC og ASC er to miljømærker. Hvad skal der til for, 
at et af disse mærke må sættes på emballagen?
Se denne video www.youtube.com/watch?v=qEE3iUI
bm7U&feature=youtu.be

ØVELSE 11
Inden for akvakultur findes der både dambrug og 
havbrug. Dambrug er på land og producerer 
primært ørreder, laks og sandart. Havbrug forgår i 
havet og producerer primært tang, blåmuslinger og 
ørreder. Undersøg mere her:
https://mst.dk/erhverv/akvakultur/
Hvad er fordelen ved akvakultur i forhold til vildt
fanget fisk? Hvad er ulempen?

ØVELSE 12
Forbrugerne er begyndt at stille disse to spørgsmål; 
hvordan er fisken fanget og hvor er fisken fanget? 
Hvorfor vil forbrugeren gerne vide det? 

ØVELSE 13
Når man arbejder med fisk, kan man både arbejde 
indenfor de primære, de sekundære og de tertiære 
erhverv. Hvilke erhvervstyper er der her tale om:
• Johnny fanger fisken
• Fiskerikompagniet bearbejder fisken
• Fiskerikajen sælger fisken

ØVELSE 14
Hvad er overfiskeri? Hvad betyder det for vores 
jordklode? 
www.youtube.com/watch?v=F6nwZUkBeas

ØVELSE 15
I temafilmen taler Kathrine Richardson om, hvordan 
skoleelever har magt, der kan ændre havets ud
vikling positivt. Hvordan har forbrugeren magt?
I skal lave et slogan og designe et layout til en mule
pose, som skal gøre den almene danske forbruger 
bevidst om, hvor vigtigt det er at bevare og sikre 
bæredygtig brug af verdens have og deres res
sourcer.
I kan måske lade jer inspirere af det økologiske 
fodaftryk: www.wwf.dk/?20140/I-dagbegynder-vi-
at-bruge-flere-ressourcer-end-kloden-har-til-rdighed

ØVELSE 16
Nu er I færdige med øvelserne der passer til tema-
filmen og I skal besvare arbejdsspørgsmålene i
jeres elevportefølje. Hvis I stadig ikke har fået svar 
på jeres arbejdsspørgsmål, kan I måske finde sva-
rene her: https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/
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EN FORBRUGER EN RESSOURCE AT REGULERE

FN’S BÆR-
ERDYGTIGHEDSMÅL

SKÅNSOMT FISKERI DAGSFANGET

AT VÆRE MILJØBEVIDST EN OMSÆTNING ET HAVMILJØ

EN KYSTFISKER ET MILJØMÆRKER  EN OPDRÆTTET FISK

EN VILDTFANGET FISK ØKOLOGI  EN 
MÆRKNINGSORDNING

SPORBARHED EN ART EN MILJØFANATIKER

AKTIVITETSARK 7b 
”BÆRERDYGTIGT BRUG AF HAVET 

– FORBRUGERENS ROLLE”



AKTIVITETSARK 8a 
”EN ULIGE VERDEN – DET STORE FISKETYVERI”

I skal nu i gruppen i gang med at lave forskellige 
øvelser der alle passer til temafilmen:

EN ULIGE VERDEN – DET STORE FISKETYVERI 

ØVELSE 1
Før I ser temafilmen, skal I vide hvor Det Indiske 
Ocean, Kenya, Vestafrika, Østafrika, Japan, Korea
og Kina er. Brug evt. et atlas.

ØVELSE 2
I skal nu lave øvelsen ”kend ordene”. Der hører 
kopiark til denne aktivitet.
Kopiarket printes, ordene klippes ud og lægges i en 
bunken med bagsiden opad. Øvelsen foregår i stil-
hed. Alle i gruppen skal have noget at skrive med og 
det ældste gruppemedlem starter øvelsen ved at 
tage det øverste kort i bunken. Gruppemedlemmet 
har nu to valgmuligheder:
1)  Hvis gruppemedlemmet tror at han/hun kan 

forklare fag- eller forståelsesbegrebet for de
 andre i gruppen, skal han/hun skrive under 

på bagsiden af kortet.
2)  Hvis gruppemedlemmet IKKE tror at han/hun 

kan forklare fag- eller forståelsesbegrebet for
 de andre i gruppen, skal han/hun IKKE skrive 

under på bagsiden af kortet.
Kortet gives nu videre til næste gruppemedlem som 
skal gøre det samme, mens det første gruppe-
medlem trækker et nyt kort. Den sidste i gruppen 
skal gøre det sammen, men skal også fordele 
kortene i tre bunker:
1)  En bunke med kort som alle har skrevet un-

der på.
2) En bunke med kort som nogle i gruppe har 

skrevet under på.
3)  En bunke med kort som ingen har skrevet 

under på.
Bunke 1 er I færdige med at arbejde med og I skal nu 
gennemgå bunke 2. De gruppemedlemmer der har 
skrevet under på kortene i denne bunke, skal nu 
forklare de andre i gruppen hvad begrebet betyder. 
Når de andre gruppemedlemmer ved hvad ordet 
betyder, skal de skrive under på bagsiden af kortet. 
I skal arbejde videre med bunke 3 efter I har set 
temafilmen.

ØVELSE 3
I skal nu se temafilmen. Det er en god idé at tage 
faglige noter undervejs.

ØVELSE 4
I ved nu endnu mere om fiskeri! Tag bunke 3 frem 
igen og lav øvelse 1 med kortene fra denne bunke. 
Hvis der er kort, som ingen i gruppen har skrevet 
under på når øvelsen er slut, skal I google ordet
eller spørge jeres lærer.

ØVELSE 5
I temafilmen har I hørt udtalelser fra hhv. en rådgiver 
i bærerdygtig udvikling fra WWF, en rådgiver i 
fiskeri og miljømærker fra WWF, kontorchefen for 
fiskeri i Lamu County, Kenya, en marinebiolog
fra WWF, en havbiolog ved Københavns Universitet. 
Undersøg hvad deres arbejde går ud på.

ØVELSE 6
Hvilke problemer er forbundet med industriel
baseret fiskeri?

ØVELSE 7
Hvordan fungerer bundtrawling? Se denne video 
https://youtu.be/BcJFSl_YJHk

ØVELSE 8
I temafilmen bliver der sagt ”i Europa har EU længe 
forsøgt at tilpasse antallet af fiskefartøjer til den 
mængde fisk der kan fiskes bærerdygtigt. Noget der 
ikke er lykkedes lige godt alle steder”
Hvorfor lykkes det ikke lige godt alle steder? Hvad 
er udfordringen?

ØVELSE 9
Se denne video om overfiskeri www.youtube.com/
watch?v=faRlUJ0jLbA

http://www.youtube.com/watch?v=faRlUJ0jLbA
http://www.youtube.com/watch?v=faRlUJ0jLbA


ØVELSE 10
Hvilke visioner har kontorchefen for fiskeri, Simon 
Komu, for Kenya som kystfiskernation?

ØVELSE 11
I temafilmen bliver der sagt ”måden det interna-
tionale fiskeri foregår på, afspejler den globale
ulighed og forskelle i økonomiske ressourcer og 
teknologiske muligheder mellem rige og fattige
lande”.
Som det foregår nu, køber rige internationale fisk
flåder fiskelicenser og får dermed adgang til
farvande i fattige lande. I skal lave et EU lovforslag, 
så aftalen med den kenyanske myndighed fremmer 
et fair fiskeri for kenyanerne. Få inspiration i videoen 
”hvordan lovgiver EU?”:
www.youtube.com/watch?v=GXDR-KS7a2k

ØVELSE 12
Der hører kopiark til denne aktivitet. I skal lave en 
tegneserie med titlen:
”De rige lande spiser de fattige landes fisk”

ØVELSE 13
I nogle undersøgelser udgør bifangsten helt op til
40 % på verdensplan. Er det et problem? Kan I
komme med forslag til hvordan udfordringen kan
løses? Bifangsten må ikke smides ud medmindre 
fisken er truet. Hvorfor kan det være et problem at 
smide bifangst tilbage i havet?

ØVELSE 14
Se denne video om IUU fiskeri www.youtube.com/
watch?v=O-HRPYRbkGQ og undersøg om der 
foregår IUU fiskeri i danske farvande.

ØVELSE 15
Nu er I færdige med øvelserne der passer til temafil-
men og I skal besvare arbejdsspørgsmålene i jeres 
elevportefølje. Hvis I stadig ikke har fået svar på 
jeres arbejdsspørgsmål, kan I måske finde svarene 
her https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/

AKTIVITETSARK 8a 
”EN ULIGE VERDEN – DET STORE FISKETYVERI”

http://www.youtube.com/watch?v=GXDR-KS7a2k
http://www.youtube.com/watch?v=O-HRPYRbkGQ 
http://www.youtube.com/watch?v=O-HRPYRbkGQ 


EN RESSOURCE ET INDUSTRIEL 
BASERET FISKERI 

INTERNATIONAL

OVERFISKERI EN REGULERING AT VÆRE BESNÆRENDE

ET KYSTNÆRT OMRÅDE ET FARVAND AT VÆRE DESTRUKTIV

GLOBAL EN FISKEFLÅDE TRAWLING

EN AFRIKANSK KYSTSTAT EN MYNDIGHED  EU

AT VÆRE KOMMERCIEL AT VÆRE BÆRERDYGTIG  AT REDUCERE

ET KONTROLSYSTEM ET HAVMILJØ AT OPHUGGE

ET KYSTSAMFUND  EN EFTERSPØRGSEL  AT VÆRE ILLEGAL

AT VÆRE UREGULERET AT VÆRE 
URAPPORTERET

AT ESTIMERE

AT VÆRE LEGAL AT VÆRE
UGENNEMSKUELIG

EN FANGSTMETODE

EN BIFANGST  EN FISKEBESTAND AT VÆRE TRUET

AT VÆRE INDIGNERET EN RETFÆR-
DIGHEDSSANS

ET TILSYN

EN FORVALTNING EN FISKELICENS BUNDTRAWLING

AKTIVITETSARK 8b 
”EN ULIGE VERDEN – DET STORE FISKETYVERI”



DE RIGE LANDE SPISER DE FATTIGE LANDES FISK

AKTIVITETSARK 8c 
”EN ULIGE VERDEN – DET STORE FISKETYVERI”



AKTIVITETSARK 9 SKABELON 

TIL FORSØGSBESKRIVELSE

Hypotese __________________________________________________________________________

Skitse af opstilling

Afhængig og uafhængig variable ________________________________________________________

Materialeliste

Fremgangsmåde

Måleresultater

Forslag til databehandling ______________________________________________________________

Fejlkilder og usikkerheder

___________________________________________________________________________________

Konklusion

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



VEJLEDNING TIL OPLÆG

Formålet med oplægget er, at I udvikler jeres 
naturfaglige kompetencer;
Undersøgelses-, modellerings-, kommunikations-, 
og perspektiveringskompetencen.

Tal med jeres lærer om oplæggets varighed.

Oplægget skal indeholde følgende

1.  Lav en powerpoint, prezi eller lignende. Pas 
på, at I ikke gør det for teksttungt og husk 
den råde tråd igennem oplægget.

2.  Start med at præsentere jeres problemstilling
3.  Det er en god idé at lave en begrebsafklaring 

med nogle af de nye fagbegreber som I vil
 komme ind på i jeres oplæg.
4.  Lav en dybdegående beskrivelse af emnet, 

hvor I bruger det faglige indhold fra alle
 aktiviteterne der hørte til den temafilm I så, 

samt indholdet i besvarelserne af jeres
 arbejdsspørgsmål indenfor hhv. biologi, 
 geografi og evt. fysik/kemi.

5.  Indsæt relevante illustrationer, infografiker, 
modeller osv. og forklar disse grundigt inkl.

 tilhørende fagbegreber og eventuelle 
 enheder.
6.  Beskriv jeres eksperimentelle arbejde (hypo-

tese, variable, billeder af forsøgsopstilling,
 diagram med måleresultater, fejlkilder og 

konklusion; blev jeres hypotese bekræftet?).
 Overgangen fra den dybdegående beskri-

velse af emnet til hvorfor I har valgt netop 
dette forsøg skal være meget tydelig for pub-
likum.

7.  Lav en samlet konklusion på jeres problem-
stilling.

8.  Beskriv jeres perspektivering.
9.  I må gerne give jeres klassekammerater op-

gaver til emnet undervejs, hvis I mener det vil
 hjælpe på deres forståelse af emnet.
10.  Slut oplægget af med en spørgerunde hvor 

jeres klassekammerater kan stille opklarende
 spørgsmål til jeres oplæg.

AKTIVITETSARK 10 VEJLEDNING 

TIL PRODUKT



RAPPORTVEJLEDNING

Formålet med rapporten er, at I udvikler jeres 
naturfaglige kompetencer;
Undersøgelses-, modellerings-, kommunikations-, 
og perspektiveringskompetencen.

Tal med jeres lærer om hvor mange sider rapporten 
skal være.

Rapporten skal indeholde følgende

Forside:  Titel (fællesfagligt fokusområde), gruppe- 
medlemmers navne, evt. illustration.
Indholdsfortegnelse: alle punkterne herunder
Problemstilling: præcist formuleret, brug 
fagbegreber
Dybdegående beskrivelse af emnet: I bestemmer 
selv titlerne på afsnittene og om titlerne skal
formuleres som spørgsmål, husk den røde tråd, brug 
jeres besvarelser af arbejdsspørgsmål
indenfor hhv. biologi, geografi og evt. fysik/kemi, 
indsæt relevante billeder/modeller osv.

Forsøg (praktisk arbejde): Beskriv et eksperiment 
så præcist, at læseren i princippet ville kunne
gentage eksperimentet (for at afprøve om man får 
de samme måleresultater).
1.  Formål: Kort beskrivelse af formålet med 

forsøget samt beskrivelse af hypotese (hvad
 forventer I, eksperimentet vil vise?).
2.  Variable: Afhængig og uafhængig variabel 

og deres enheder.
3.  Materialer: Liste over alle apparater, kemi-

kalier og materialer, som blev anvendt til
 eksperimentet.
4.  Skitse: En skitse af den forsøgsopstilling, der 

blev anvendt i eksperimentet.

5.  Fremgangsmåde: Præcis beskrivelse af 
hvordan eksperimentet og målingerne blev

 udført (sådan at læseren i princippet ville 
kunne gentage eksperimentet).

6.  Måleresultater: En præsentation af de ufor-
tolkede måleresultater gives normalt mest

 overskueligt i en tabel (husk at angive 
 enheder).
7.  Databehandling: Fx beregninger på målere-

sultater og/eller grafer over måleresultater. 
Hvis du har lavet en lang måleserie med 
samme type målinger, er det nok at vise ét 
eksempel på, hvordan alle udregningerne 
laves. Lav en tabel over alle beregnede stør-
relser.

8.  Fejlkilder og usikkerheder: Hvad skal man 
være opmærksom på? Hvorfor afviger resul-
tatet så lidt/så meget fra det forventede?

9.  Konklusion: En ultrakort gentagelse af de 
vigtigste resultater.

Samlet konklusion: Samlet konklusion på jeres 
selvvalgte problemstilling.
Perspektivering: Lav en samfundsperspek
tivering.

AKTIVITETSARK 10 VEJLEDNING 

TIL PRODUKT



VEJLEDNING TIL EN KORT FILM MED INTERVIEW

Formålet med rapporten er, at I udvikler jeres 
naturfaglige kompetencer;
Undersøgelses-, modellerings-, kommunikations-, 
og perspektiveringskompetencen.

Tal med jeres lærer om filmens længde. I kan bruge 
værktøjerne Imovie eller Wevideo.

Filmen skal indeholde

•  en dybdegående beskrivelse af emnet. Ind-
drag modeller.

•  en beskrivelse af jeres forsøg
• et interview
•  en perspektivering

En god historie er ligesom en fisk. Den har et spidst 
hoved, den har en fyldig krop og den slår et slag 
med halen. Start, midte og slutning. Brug gerne 
denne opbygning når I skriver manuskriptet til
jeres film.

Gode råd til billedet ved interview
Gå tæt på
Flyt motiv lidt væk fra midten
Personer ses i øjenhøjde
Øjne over midten
Hold afstand til baggrund
Brug gerne vinduer som lyskilde
Ro i baggrunden
Linjer og genstande i baggrunden
Ingen tyggegummi eller genstande i hænderne
Fjern støj
Lavformat - hold kameraet vandret

Gode råd bag kameraet ved interview
Skab tryghed og enighed
Gennemgå historien inden du går i gang
Hold øje med kropssproget
Er personen tryg og føler sig anerkendt?
Lyt aktivt og vis interesse.
+2 sek. billede før og efter scenen slutter

AKTIVITETSARK 10 VEJLEDNING 

TIL PRODUKT


