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INTRODUKTION TIL
MATERIALET
Det tværfaglige undervisningsforløb mellem biologi
og geografi, som beskrives i denne lærervejledning,
er tilpasset kravene til den fællesfaglige naturfagsprøve og kan bruges som stillads ved arbejdet med
følgende fællesfaglige fokusområde: produktion
med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget, da
det er muligt også at inddrage fysik/kemi. Du kan
i undervisningsforløbet finde spændende tekster,
illustrative videoer, links til andre gode hjemmesider,
ekskursionsforslag, forslag til forsøg, samt et
bredt udvalg af aktiviteter der tager højde for, at
eleverne lærer forskelligt. Når undervisningsforløbet
er afsluttet, har eleverne en elevportefølje som
indeholder en selvvalgt problemstilling, arbejdsspørgsmål, relevante modeller, en konklusion

samt en perspektivering. De har designet egne
forsøg i relation til fokusområdet og beskrevet
deres praktiske arbejde samt lavet et produkt, fx
et oplæg, en rapport eller en film. Hvis I, i klassen,
allerede har arbejdet med netop dette fællesfaglige
fokusområde, er det også muligt at tilgå materialet
monofagligt i hhv. geografi og biologi. Materialet
er udarbejdet til udskolingselever og læreren kan
skalere sværhedsgraden op og ned afhængig
af klassetrin og fagligt niveau. Tiden der skal
afsættes ved arbejdet med materialet, kan variere
fra enkelte lektioner (monofaglig undervisning)
til et dybdegående arbejde med fælles fagligt
fokusområde (tværfagligt forløb) på op til flere
måneder.
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FASEOVERBLIK TIL ARBEJDET MED
FÆLLESFAGLIGT FOKUSOMRÅDE
Forløbet er opdelt i faser, som her kort er skitseret for at danne et hurtigt overblik

FASE 1

FASE 6

– Lærerforberedelse
De involverede lærere planlægger hvem der har
ansvaret for hvad i forløbet. For lige at komme
fagligt ind i emnet, anbefaler materialet denne
pdf fra fiskeriforeningen om ”fiskeri i tal”: http://
fiskeriforening.dk/wp-content/uploads/2018/05/
FISKERI_I_TAL_2018.pdf

– Gruppearbejde med elevportefølje
Grupperne begynder arbejdet med deres
elevportefølje og formulerer deres foreløbige
problemstilling samt arbejdsspørgsmål og
lærerne udvælger relevante temafilm ud fra
hvilket fagligt indhold de enkelte gruppers
problemstilling rummer. Se Aktivitetsark 2 Vejledning til arbejdet med elevporteføljen og
Aktivitetsark 3 - Skabelon til elevportefølje, som
begge udleveres til grupperne.

FASE 2
– Intro i plenum
Det fælles faglige fokusområde præsenteres i
plenum og eleverne introduceres til forløbet. Se
afsnittet aktivitetsbeskrivelse til introfilm på s. 5.

FASE 3
– Gruppearbejde med portrætfilm
Eleverne inddeles i 8 grupper og hver grupper
arbejder med hver deres portrætfilm. Se
Aktivitetsark 1 - Aktivitetsark til portrætfilm som
udleveres til grupperne.

FASE 4
– FN’s verdensmål i plenum
Eleverne ser temafilmen ”FN’s verdensmål – en
vision for en bærerdygtig fremtid”. Se afsnittet
aktivitetsbeskrivelse til temafilmen på s. 7.

FASE 5
– Gruppedannelse
Eleverne skal inddeles i nye grupper til
det videre arbejde med elevporteføljen og
temafilmene. Grupperne kan fx dannes så
gruppemedlemmerne har arbejdet med
forskellige portrætfilm eller ud fra hvilke
problemstillinger de ønsker at arbejde med.

FASE 7
– Gruppearbejde med temafilm
På baggrund af gruppernes problemstilling,
udvælger lærerne 1-2 temafilm som gruppen
skal arbejde med. Se afsnittet oversigt over det
faglige indhold i temafilmene på s. 8. Grupperne
ser udvalgte temafilm og arbejder med
dertilhørende aktivitetsark samt sideløbende med
deres elevportefølje. Se Aktivitetsark 4a,4b og 4c
– ”Havenes økosystemer – en skrøbelig balance”,
Aktivitetsark 5a og 5b -”Trawleren Tove Kajgaard
– en historie om industrielt fiskeri”, Aktivitetsark
6a og 6b – ”Bærerdygtigt fiskeri – hvad skal der
til?”, Aktivitetsark 7a og 7b - ”Bærerdygtigt brug
af havet – forbrugerens rolle” samt Aktivitetsark
8a, 8b og 8c – ”En ulige verden – det store
fisketyveri”, som udleveres til grupperne.

FASE 8
– Gruppearbejde med forsøg
Eleverne designer og gennemfører 1-2 forsøg
inden for rammerne af den naturvidenskabelige
arbejdsmetode. Se afsnittet inspiration til forsøg
på s.9 samt Aktivitetsark 9 – Skabelon til
forsøgsbeskrivelse som udleveres til grupperne.
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FASE 9

FAG

– Gruppearbejde med perspektivering
Eleverne perspektiverer deres emne til
omverdenen. Materialet her anbefaler, at eleverne
ser temafilmen ”Tun – den populære fisk”, og
perspektiverer til dette tema.

FASE 10
– Gruppearbejde med elevportefølje
Eleverne færdiggør elevporteføljen, som de har
arbejdet med sideløbende, og afleverer den.

FASE 11
– Gruppearbejde med produkt
Grupperne laver et produkt fx et oplæg, en rapport
eller en kort film med det faglige materiale de har
arbejdet med. Produkterne præsenteres for de
andre grupper. Se Aktivitetsark 10 – vejledningen til
produkt som udleveres til eleverne.

FASE 12
– Debatspil i plenum
Eleverne skal inddeles i tre nye grupper. De skal
forholde sig til handlemuligheder fra forskellige
positioner; 1) havmiljø og fiskeriet 2) industrien og
fiskeriet samt 3) kystfiskerne, lokalsamfundet og
fiskeriet. Se afsnittet lærervejledning til debatspil
på s.10.

FASEOVERBLIK TIL
MONOFAGLIG UNDERVISNING
1) Vælg fag og tema.

BIOLOGI

GEOGRAFI

I kan arbejde med temafilmene (oversigt over
fagligt indhold i temafilmene på s.8):
”Havenes økosystemer – en skrøbelig balance”
”Bærerdygtigt fiskeri – hvad skal der til?”

I kan arbejde med temafilmene (oversigt over
fagligt indhold i temafilmene på s.8):
”Tove Kajgaard – en historie om industrielt fiskeri”
”Bærerdygtig brug af havet – forbrugerens rolle”
”En ulige verden – det store fisketyveri”

I kan også arbejde med aktivitetsbeskrivelsen til
introfilmen øvelse 1-5 som en intro til et videre
arbejde med fisk. Se s.6.

I kan også arbejde med Aktivitetsark 1 Aktivitetsark til portrætfilmene hvis I vil arbejde
komparativt ift. forskelle og uligheder i rige og
fattige lande.

2) Læs aktivitetsarket I skal arbejde med igennem og beslut hvilke øvelser klassen skal arbejde
med i grupper og hvilke øvelser klassen får mest ud af at lave i plenum.
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TIL INTROFILM
Elevernes interesse for kystfiskeri skal vækkes ved at gøre emnet relevant, aktuelt og
vedkommende for dem. Du skal finde ud af hvad eleverne ved om havet på forhånd.
Herunder er forslag til øvelser i plenum.

ØVELSE 1
Lav et mindmap over havet på tavlen eller bruge det interaktive værktøj padlet.com,
hvor alle elever kan brainstorme samtidig.

ØVELSE 2
Eleverne skal lave lister over de bedste og de værste ting ved havet og tale om hvilken rolle havet spiller
for eleverne i deres hverdag.

ØVELSE 3
I plenum skal I lave en liste over alle de danske fisk eleverne kan komme i tanke om.

ØVELSE 4
Se derefter temafilmen: ”De danske fisk – en historie om fisk” og opdater evt. jeres fiskeliste
efterfølgende. Brug gerne fiskeatlasset. https://fiskeatlas.ku.dk/

ØVELSE 5
Samtale i plenum om hvad eleverne forestiller sig om fisk og fiskere.
Forslag til spørgsmål:
Hvem fisker?
Hvem har fisk som erhverv?
Hvad bruges fisken til?
Eksporteres den?
Hvilke regler er erhvervsfiskere underlagt?
Hvor mange erhvervsfiskere er der mon i Danmark?
Hvad ved vi om deres arbejdsliv?
Hvad tjener de?
Er der forskellige slags erhvervsfiskere?
Er alle fisk spiselige?
Har I selv prøvet at fange fisk?
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ØVELSE 6
Nu skal eleverne klædes fagligt på inden de skal se introfilmen. Hvis ikke I har arbejdet med
disse temaer før, skal I gennemgå dem nu:
Fiskekvoter https://www.eu.dk/~/media/sites/euo/infografikker/pdf/fiskekvoter.ashx?la=da
Fourastíe diagram og erhvervstyper
Eutrofiering, iltsvind og fotosyntese
Kvælstofkredsløbet og kulkredsløbet

ØVELSE 7
Se introfilmen. Eleverne skal tage noter undervejs og skrive nye fagbegreber ned som I kan tale om
bagefter.

ØVELSE 8
Samtale i plenum. Er Yahya og Johnny i samme båd? Hvorfor? Hvorfor ikke?

ØVELSE 9
I skal nu sammenligne Danmark og Kenya med hinanden. I finder let tilgængelig statistikinformation på
Globalis: https://www.globalis.dk/Lande/Sammenlign-lande?country1=218&country2=262

ØVELSE 10
I skal nu sammenligne de to lande demografisk over tid.
Gå ind på www.gapminder.com. og tryk på tools. Her kan I bl.a. se på:
Andel af befolkningen der arbejder i de primære erhverv
Indkomst pr. person
Andel af befolkningen der lever i fattigdom
Eksport, procentandel af BNP
HDI, Human development index
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FN'S VERDENSMÅL FOR
BÆREDYGTIG UDVIKLING
ØVELSE 1
Hvad er FN? Samtale i plenum.

ØVELSE 2
I skal se temafilmen ”FN’s verdensmål
– en vision for en bærerdygtig fremtid”.
Eleverne skal tage noter undervejs og
skrive nye fagbegreber ned som I kan
tale om bagefter.

VERDENSMÅL NR. 12
https://verdensbedstenyheder.dk/
verdensmaal/ansvarligt-forbrug-ogproduktion/

ØVELSE 3
Nu skal I undersøge to af FN’s
verdensmål; nr. 12 og nr. 14.

VERDENSMÅL NR. 14
https://verdensbedstenyheder.dk/
verdensmaal/livet-i-havet/
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TEMAFILMEN ”HAVENES ØKOSYSTEMER – EN SKRØBELIG
BALANCE”
Økosystem
Menneskenes indflydelse på havet;
forurening og overfiskeri
Bundtrawlsfiskeri
Havbundens udseende
Eutrofiering
Fødekæde

TEMAFILMEN ”TOVE
KAJGAARD – EN HISTORIE
OM INDUSTRIELT FISKERI”
Industrielt fiskeri
Økonomi
Primære erhverv

OVERSIGT OVER DET
FAGLIGE INDHOLD I TEM
AFILMENE
TEMAFILMEN ”BÆRERDYGTIGT FISKERI
– HVAD SKAL DER TIL?”
Bærerdygtighed
Biologernes rådgivning
Politikernes regulering
Fiskekvoter

TEMAFILMEN ”BÆRERDYGTIG BRUG
AF HAVET – FORBRUGERENS ROLLE”
Forbrugerens adfærd og magt
Miljømærker/mærkningsordning

TEMAFILMEN ”EN ULIGE VERDEN
– DET STORE FISKETYVERI”
EU
Lovgivning
Internationale aftaler
Rige og fattige lande
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INSPIRATION
TIL FORSØG
Herunder kan du finde inspiration til forsøg når du i fase 8 vejleder elevernes arbejdsproces frem
mod at designe egne forsøg som passer til deres problemstilling. For læringsprocessens skyld
anbefaler vi, at eleverne (så vidt det er muligt og afhængig af deres erfaring med den
naturvidenskabelige arbejdsmetode) selv skal designe deres forsøg og derved arbejde indenfor
rammerne af den naturvidenskabelige arbejdsmetode.

FORSLAG TIL SPØRGSMÅL DER KAN HJÆLPE GRUPPERNE MED AT DESIGNE
EGNE FORSØG:
Hvad er interessant at undersøge ift. jeres problemstilling?
Hvordan skal forsøget opstilles?
Har I tænkt hele forsøget igennem?
Hvilke materialer skal I bruge?
Har skolen alle materialerne eller skal I have noget med hjemmefra?
Hvilke variable indgår i forsøget?

FORSØGSOVERSIGT
Hvad sker der ved iltsvind?
Bakteriers omsætning af ammoniak til nitrat
Bakteriers omsætning af nitrat til nitrogen og oxygen
Hvordan reagerer alger på næringsstoffer?
Skab eutrofiering/næringsbelastning og tag målinger over en periode
Vandprøve af næringsstoffer i forskellige vandhuller
Forsøg med teststrips og fældning af nitrit, nitrat og fosfat
Vandanalyse af ammonium, nitrit og nitrat
Undersøg fiskens morfologi
Dissektion af fisk
Lav en ”plastik-ø” af mikroplast
Hvordan påvirker mikroplast økosystemet? (blåmuslinger)
Livsbetingelser i havet ift. saltholdighed, temperatur, lysforhold og iltindhold
Kobbers giftighed på dyreplankton
Lav din egen bundtrawl
Undersøg en havbund
Sigtbarheden i et vandhul
Lav et økosystem i et skoleakvarium
Undersøg saltholdigheden ift. temperatur
Lav fotosyntese og undersøg om strålingsvinklen har en betydning for iltindholdet
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VEJLEDNING TIL DEBATSPIL
OM BÆREDYGTIGT FISKERI

I kan vælge at spille et af spillene eller begge.
Inden I starter, skal du kort forklare fagbegrebet prædation, som indgår i en af positionsfilmene.

SPIL 1 – DET BÆREDYGTIGE KOMPROMIS
1)

Inddel klassen i tre grupper, som repræsenterer tre positioner:
		
a. Havmiljøet og fiskeriet
		
b. Industrien og fiskeriet
		
c. Kystfiskerne, lokalsamfundet og fiskeriet

2)

Grupperne sætter sig ind i den valgte positions holdninger og meninger om fiskeriet
ved at se positionsfilmen deres passer til.

3)

Grupperne fremlægger deres holdninger og meninger til de to andre grupper.

4)

I plenum skal I finde et bæredygtigt kompromis, hvor alle grupper i størst muligt
omfang får deres interesser tilgodeset. Husk at I også er forbrugere.

5)

Alle skal give deres bud på et design af et forbrugermærke, som repræsenterer og sælger
fremtidens bæredygtige kompromis til forbrugerne.

SPIL 2 - AFPRØV STYRKEN I ARGUMENTERNE
a)
		

b)
		

Inddel klassen i fire grupper. Tre af grupperne er positionsgrupper som beskrevet i spil 1.
Den fjerde gruppe er en evaluereringsgruppe.
Grupperne sætter sig ind i den valgte positions holdninger og meninger om fiskeriet ved at
se positionsfilmen der passer til gruppens position.

c)

Grupperne fremlægger deres holdninger og meninger til de to andre grupper.

d)

Grupperne forsvarer deres positioner. Den fjerde grupper lytter og evaluerer.
Hvem synes de kommer med de stærkeste argumenter?
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INSPIRATION
TIL EKSKURSIONER
Zoologisk museum i København: https://zoologi.snm.ku.dk
Naturhistorisk museum Aarhus: www.naturhistoriskmuseum.dk
Kyst og Fjordcentret: https://kystogfjordcentret.dk
FN Byen: http://un.dk/da/besoeg-fn-byen
Find akvarier i hele landet her:
https://www.visitdenmark.dk/da/danmark/museer/populaere-akvarier-i-danmark

LINKSAMLING
www.fiskerforum.dk

https://fiskeatlas.ku.dk/

www.fiskeristyrelsen.dk

www.fiskericirklen.dk

www.wwf.dk

www.fiskepleje.dk

www.vandetsvej.dk

www.naturstyrelsen.dk

https://mst.dk/erhverv/akvakultur/

www.folketinget.dk

www.fiskeritidende.dk

EVALUERINGSMULIGHEDER
Elevernes naturvidenskabelige kompetencer ved dette forløb kan evalueres på flere måder.
Hvilke af elevernes naturvidenskabelige kompetencer der skal evalueres, afhænger af hvad læreren vælger at
fokusere på. Alle fire naturvidenskabelige kompetencer kommer i spil i dette forløb og det vil derfor også være
muligt at give eleverne feedback på alle fire naturvidenskabelige kompetencer. Evalueringen kan bl.a. ske på
baggrund af elevernes elevporteføljer, deres produkter (oplæg, rapport eller videoer) eller via deres deltagelse
og udtalelser i debatspillet. Det vil være en hjælp at basere evalueringen, hvad enten den er skriftlig eller
mundtlig, på fagenes læringsmål for dette forløb. Læringsmålene finder du i næste afsnit.

NATURVIDENSKABELIGE
KOMPETENCEMÅL
UNDERSØGELSE

Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser

MODELLERING

Eleven kan anvende og vurdere modeller

PERSPEKTIVERING

Eleven kan perspektivere indholdet til omverdenen

KOMMUNIKATION

Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold
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LÆRINGSMÅL
FOR BIOLOGI

TENCE
UNDERSØGELSESKOMPE

UNDERSØGELSER I NATURFAG
FÆRDIGHEDSMÅL

VIDENSMÅL

Eleverne kan formulere og undersøge en afgrænset
biologisk problemstilling, der tager udgangspunkt
i menneskets udnyttelse af havmiljøet. De skal bl.a.
undersøge forhold omkring økosystemer og biologiske
kredsløb i forskellige danske havmiljøer.

Eleverne har viden om undersøgelsesmetoders
anvendelsesmuligheder og begrænsninger.

Eleverne kan indsamle og vurdere data fra egne og andres
biologiske undersøgelser biologiske undersøgelser, bl.a. fra
universiteter, EU, FN, WWF, m.m.

Eleverne har viden om indsamling og validering af data.

Eleverne kan designe, opstille og gennemføre
undersøgelser med viden om økosystemer i danske
havmiljøer.
Eleverne kan formulere en konklusion, der er videnskabelig
underbygget og som evt. kan generaliseres.

Eleverne har viden om kriterier for evaluering af
undersøgelser i naturfag.

ØKOSYSTEMER
FÆRDIGHEDSMÅL

VIDENSMÅL

Eleverne kan undersøge livsbetingelserne for bestemte
fiskearter i danske havmiljøer.

Eleverne har viden om organismers livsfunktioner.

Eleverne kan undersøge livsbetingelser for bestemte
fiskearter i forskellige havmiljøer, som fx hav og fjord. Her
skal de bl.a. arbejde med digital dataopsamlingsudstyr til
undersøgelser af saltholdighed og iltindhold, sigtbarhed,
strøm og vandtemperatur.

Eleverne har viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper.

Eleverne kan undersøge fødekæder i forskellige typer
havmiljøer.

Eleverne har viden om fødekæder, fødenet og
nedbrydning af organisk stof
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MODELLERINGSKOMPE

TENCE

MODELLERING I NATURFAG
FÆRDIGHEDSMÅL

VIDENSMÅL

Eleven kan anvende modeller af kulstof- og
kvælstofkredsløber til forklaring af fænomener og
biologiske problemstillinger der relaterer til menneskets
udnyttelse af havmiljøet.

Eleverne har viden om modellering i naturfag.

Eleverne kan vælge mellem relevante modeller, der
beskriver et fænomen samt udvikle modeller, der
sammenfatter egne iagttagelser ved observation af deres
forsøg.

Eleverne har viden om karakteristika ved modeller i
naturfag.

Eleverne har viden om vurderingskriterier for modeller i
naturfag.

ØKOSYSTEMER
FÆRDIGHEDSMÅL

VIDENSMÅL

Eleverne kan illustrere hvordan vand, kulstof og kvælstof
eller miljøfremmede stoffer som fx. plastic, kemikalier og
tungmetaller indgår i havmiljøets biologiske kredsløb.

Eleverne har viden om stoffer i biologiske kredsløb.

Eleverne kan med modeller eutrofiering, iltsvind og
fotosyntese.

Eleverne har viden om livsprocesser hos organismer i
økosystemer.
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PETENCE
PERSPEKTIVERINGSKOM
PERSPEKTIVERING I NATURFAG
FÆRDIGHEDSMÅL

VIDENSMÅL

Eleven kan perspektivere deres problemstilling til den
nære og fjerne omverden.

Eleverne har viden om aktuelle problemstillinger med
naturfagligt indhold

Eleverne kan forklare og vurdere konsekvenserne af
overfiskeri, regulering gennem kvoter samt bæredygtige
fiskemetoder.

Eleverne har viden om interessemodsætninger knyttet til
bæredygtig udvikling

Eleverne kan arbejde med relevante biologiske
problemstillinger, der giver dem mulighed for at udvikle
A) VELFÆRDSMODELLER: HVAD ER
kreative og innovative løsningsforslag til bæredygtig
anvendelse af havmiljøet lokalt såvel som globalt.

EN VELFÆRDSSTAT?

TIDSFORBRUG: 45 min.
MATERIALER: Kopiark 6 og tablet/computer
Eleven kan beskrive og argumentere for de modsatrettede
Eleverne har viden om processer i udvikling af
FORSLAG
SUPPLERENDE
KILDER: faktalink.dk/titelliste/velfaerdsstaten
og
synspunkter,
der findesTIL
i debatten
om overfiskeri og
naturvidenskabelig erkendelse
dr.dk/skole/samfundsfag/samfund.
Suppler
udviklingen
af et bæredygtigt fiskeri i Danmark,
såvel evt.
som med et kapitel i jeres fagbog og/eller fagportal
globalt.

ØKOSYSTEMER
FÆRDIGHEDSMÅL

VIDENSMÅL

Eleverne kan forklare hvordan menneskets udledning af
stoffer i havmiljøet samt efterspørgslen på fisk påvirker
fiskebestande.

Eleverne har viden om menneskelig påvirkning af
økosystemer.

Eleverne kan diskutere overfiskeriets betydning for
biodiversitet i det danske og keyanske havmiljø.

Eleverne har viden om biologiske og geografiske forholds
påvirkning af økosystemer.

Eleverne kan perspektivere i forhold til forskellige
fiskemetoder samt hvordan en bæredygtig udnyttelse af
havmiljøet kan foregå.

Eleverne har viden om biodiversitet.
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UNDERSØGELSER I NATURFAG
FÆRDIGHEDSMÅL

VIDENSMÅL

Eleverne kan sammenligne konventionelle, økologiske
og bæredygtige produktionsformer indenfor fiskeriet, da
eleverne arbejder med tre typer af fiskeri: Den industrielle,
den bæredygtige/naturskånsomme og havbrug/
dambrug.

Eleverne har viden om menneskenes indflydelse på
naturgrundlaget.

Eleverne kan diskutere interessemodsætninger forbundet
med bæredygtig produktion. Eleverne tager udgangspunkt
i de tre produktionsmetoder og de grupper der er
repræsenteret her.

Eleverne har viden om principper for bærerdygtig
produktion.

Eleverne kan diskutere løsnings- og handlingsmuligheder
ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget i Danmark,
Kenya og globalt.
Eleverne kan bl.a. tage udgangspunkt i en tværfaglig
viden om reguleringsmuligheder, forbrugeransvar og
mærkningsordninger.

Eleverne har viden om naturforvaltning.
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LÆRINGSMÅL
FOR GEOGRAFI

TENCE
UNDERSØGELSESKOMPE

UNDERSØGELSER I NATURFAG
FÆRDIGHEDSMÅL

VIDENSMÅL

Eleverne kan formulere og undersøge en afgrænset
problemstilling, indenfor et naturfagligt emne, der
overordnet handler om menneskets udnyttelse af
havmiljøet.

Eleverne har viden om undersøgelsesmetoders
anvendelsesmuligheder og begrænsninger.

Eleverne kan indsamle og vurdere data fra egne og andres
undersøgelser i naturfag, bl.a. universiteter, EU, FN, WWF,
m.m.

Eleverne får viden om indsamling og validering af data.

Eleverne kan i samarbejde med andre designe, opstille
og gennemføre undersøgelser med viden om fx kort- og
billedlæsning og erhvervsfordeling, samt indsamling af
data om fiskeri og produktionsforhold.
Eleverne kan arbejde fagligt og videnskabeligt med
relevante kvantitative, kvalitative og komparative metoder.
Eleverne kan på baggrund af den indsamlede data
formulere konklusion, der er videnskabelig underbygget
og som evt. kan generaliseres.

Eleverne får viden om den naturvidenskabelige
arbejdsmetode og dermed kriterier for evaluering af
undersøgelser i naturfag.

DEMOGRAFI OG ERHVERV
FÆRDIGHEDSMÅL

VIDENSMÅL

Eleverne kan gennemføre en undersøgelse af
befolkningsgrupper, med udgangspunkt i de to
kystfiskersamfund Danmark og Kenya.

Eleverne har viden om demografiske variable, komparative
indikatorer samt udkantsproblematik i de to lande.

Eleverne kan undersøge demografiske og
erhvervsmæssige forhold i Danmark og i Kenya.

Eleverne har viden om levevilkår for kystfiskererhvervet
samt fiskerierhvervets udvikling.

Eleverne kan arbejde med en komparativ analyse,
med udgangspunkt i to forskellige regioner, lande og
verdensdele: Danmark og Kenya.

Eleverne har viden om geografisk regionalisering og
beliggenhed af lokalområder, lande og verdensdele.
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GLOBALISERING
FÆRDIGHEDSMÅL

VIDENSMÅL

Eleverne kan undersøge fiskeprodukternes vej fra
ressource til butik.

Eleverne har viden om produktionskæder

Eleverne kan undersøge landes ressourceudnyttelse og
kender til relevant miljømærkning.

Eleverne har viden om import og eksport

Eleverne kan videregive informationer om import og
eksport og hvilken indflydelse den industrielle udnyttelse
har på havmiljøet

Eleverne har viden om konsekvenser af
ressourceudnyttelse
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TENCE
MODELLERINGSKOMPE

MODELLERING I NATURFAG
FÆRDIGHEDSMÅL

VIDENSMÅL

Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener
og problemstillinger i geografi indenfor et emne, der
overordnet handler om menneskets udnyttelse af
havmiljøet.

Eleverne har viden om modellering i naturfag.

Eleverne kan indhente information fra modeller af
erhvervs- og befolkningsudviklingen.

Eleverne har viden om karakteristika ved modeller i
naturfag.

Eleverne kan vælge mellem relevante modeller, der
beskriver et fænomen samt udvikle modeller, der
sammenfatter egne iagttagelser.

Eleverne har viden om vurderingskriterier for modeller i
naturfag.

DEMOGRAFI OG ERHVERV
FÆRDIGHEDSMÅL

VIDENSMÅL

Eleven kan sammenligne og diskutere modeller der viser
befolkningsudviklingen og sammensætning i Danmark og
Kenya.

Eleverne har viden om befolkningspyramider.

Eleverne kan indhente information fra modeller, der
illustrerer sammenhænge mellem befolkning og
erhvervstyper; primære-, sekundære-, tertiære erhverv.

Eleverne har viden om Fourasties diagram.

Eleverne kan sammenligne Danmark og Kenya ved hjælp
af modeller på gapminder.com og globalis.dk.

Eleverne har viden om modeller med variable i et
koordinatsystem.

GLOBALISERING
FÆRDIGHEDSMÅL

VIDENSMÅL

Eleverne kan beskrive det globale fiskerierhverv og
mærkningsordninger som fx MSC og ASC.

Eleverne får viden om modeller der beskriver global
arbejdsdeling.

Eleverne kan bruge repræsentationer, der beskriver
fordeling og udvikling af fattige og rige lande bl.a. med et
fokus på eksemplet Danmark og Kenya.

Eleverne får viden om karakteristika ved fattige og rige
lande.
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PETENCE
PERSPEKTIVERINGSKOM

PERSPEKTIVERING I NATURFAG
FÆRDIGHEDSMÅL

VIDENSMÅL

Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den
nære omverden.

Eleverne har viden om aktuelle problemstillinger med
naturfagligt indhold

Eleverne kan beskrive og argumenterefor de
modsatrettede synspunkter der findes i debatten om det
bæredygtige samfund.

Eleverne har viden om interessemodsætninger knyttet til
bæredygtig udvikling

Eleverne kan perspektivere i forhold til udviklingen af et
bæredygtigt fiskeri i Danmark og globalt.

Eleverne har viden om deres egne handlemuligheder i
forhold til at støtte bærerdygtig produktion.

GLOBALISERING
FÆRDIGHEDSMÅL

VIDENSMÅL

Eleverne kan vurdere og diskutere mulige handlemuligheder for at fremme bæredygtig udvikling af fiskeriet
inden for produktion og forbrug, bl.a. i Danmark og Kenya.

Eleverne har viden om teknologisk udvikling i et globalt
perspektiv.

Eleverne kan forklare lokale levevilkårs afhængighed af
globalisering med udgangspunkt i de to kystfiskersamfund
i Danmark og Kenya.

Eleverne har viden om kriterier for økologisk, økonomisk
og kulturel bæredygtighed.

Eleverne kender til den teknologiske udvikling indenfor
fiskerierhvervet i forskellige steder i verden.

Eleverne har viden om landes interesser ift. fiskeri.

NATURGRUNDLAG OG LEVEVILKÅR
FÆRDIGHEDSMÅL

VIDENSMÅL

Eleverne kan beskrive interessemodsætninger ved
udnyttelse af havmiljøet.

Eleverne har viden om interesser knyttet til bæredygtig
naturudnyttelse.

Eleverne kan beskrive konsekvenserne ved udnyttelsen af
havmiljøet i Danmark, Kenya og globalt.

Eleverne har viden om samfundsmæssige og miljømæssige
konsekvenser ved udnyttelse af naturgrundlaget.

Eleverne kan vurdere interessemodsætninger og
løsningsmuligheder ved udnyttelse af havmiljøet.
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PERSPEKTIVERING I NATURFAG
FÆRDIGHEDSMÅL

VIDENSMÅL

Eleverne kan kommunikere om naturfaglige forhold med
geografi.

Eleverne får viden om metoder til at formidle naturfaglige
forhold både mundtligt, skriftligt og visuelt.

Eleverne kan vurdere kvaliteten af egen og andres
kommunikation om geografiske forhold. De skal forholde
sig kritisk til kilderne samt kommunikere geografiske
problemstillinger mundtligt og skriftligt ved hjælp af
fagord og begreber.

Eleverne får viden om kildekritisk formidling af
naturfaglige forhold

Eleverne kan med forskellige virkemidler arbejde med
skriftlig formidling, hvor de inddrager relevante modeller,
repræsentationer og fagbegreber, i form af fagtekster og
præsentationer som fx PowerPoint og Prezi.

ARGUMENTATION
FÆRDIGHEDSMÅL

VIDENSMÅL

Eleverne kan formulere en hypotese og argumentere for
den på et naturfagligt grundlag

Eleverne har viden om hypoteser og begrundelser

Eleverne kan bl.a., med udgangspunkt i geografisk og
biologisk viden, argumentere for de løsningsmodeller de
udvikler til bæredygtigt fiskeri.

Eleverne har viden om kvalitetskriterier for forskellige
typer af argumenter i naturfaglig sammenhæng

Eleven kan vurdere gyldigheden af egne og andres
naturfaglige argumentation.
Eleverne kan forholde sig til forskellige typer argumenter,
der findes i forskningen og debatten om bæredygtig
udnyttelse af havmiljøet.

ORDKENDSKAB
FÆRDIGHEDSMÅL

VIDENSMÅL

Eleverne kan udtrykke præcist og nuanceret ved brug af
nye naturvidenskabelige fagbegreber.

Eleverne har viden om fagbegreber der knytter sig til
temafilmene.

Eleverne kan definere man nye naturvidenskabelige
fagbegreber der knytter sig til temafilmene.

