AKTIVITETSARKETNIL
E
PORTRÆTFILM

ØVELSE 2 – Fordybelse i filmen

ØVELSE 1 – Se filmen

Se den portrætfilm jeres lærer har tildelt jer.

Besvar følgende spørgsmål – først alene og så sam
men i gruppen – Se evt. portrætfilmen igen et par
gange
• Hvem handler filmen om?
• Hvilke nye ord eller begreber er der med i filmen?
• Hvad virker fiskeren tilfreds med?
• Hvad virker fiskeren utilfreds med?
• Hvem eller hvad hjælper fiskeren med arbejdet?

AKTIVITETSARKETNIL
E
PORTRÆTFILM

ØVELSE 3 - Fang en fisker

Præsenter jeres viden om kystfiskeren for de andre
grupper. Brug svarene fra øvelse 2.
Hjælpespørgsmål:
• Hvordan fiskeren er organiseret?
• Hvilken lovgivning han skal forholde sig til?
• Hvordan er hans økonomiske situation?
• Hvordan er fiskerens arbejdstider?
• Hvilket syn har fiskeren på havet?

Økonomi

Tidsforbrug

Fangst

Redskaber
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•
•
•
•
•
•

Hvilket uddannelsesniveau har fiskeren?
Hvem er fiskerens modstandere og hjælpere?
Hvilken fangst lander han typisk?
Hvilke redskaber bruger han?
Hvad er fiskerens håb for fremtiden?
Hvilke problemer/udfordringer har fiskeren?

Hjælpere

Modstandere

Udfordringer

Drømme

Fang en fisker!
Print ud og skriv på aktivitetsarket,
hvad I får at vide om jeres fisker.

AKTIVITETSARKETNIL
E
PORTRÆTFILM

ØVELSE 4 - Fiskertræf

Brug jeres viden fra øvelse 1-3 og forbered jer på at
præsentere jeres kystfisker.
Aftal hvem der skal spille fisker. Denne skal forsøge
hele tiden at tale ud fra sin fiskers liv og verden
I skal mødes (1a med 1b, 2a med 2b, 3a med 3b, 4a
med 4b) fisker til fisker.
Mødeguide:
• De to fiskere sidder ved et bord over for hinanden. Resten af gruppen sidder bag sin fisker.
Gruppen må ikke sige noget, men skal lytte
aktivt
• 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, om de har noget til fælles

•

•

•

Fiskerne prøver at finde ud af, om de kan
hjælpe hinanden med at løse deres udfordringer
– og om hvem der ellers kan hjælpe dem
På et tidspunkt tager Yahya og Johnny en kort
timeout, hvor de vender sig mod hver deres
gruppe. Her findes på nye spørgsmål
Fiskerne beslutter sig for at skrive et brev eller
lave en film om deres udfordringer. Derefter
siger de pænt farvel.

ØVELSE 5 – Kommuniker

•
•

Hvem vil det være relevant at stile brevet eller
filmen til? Hvem kunne være modtageren?
Skriv brevet eller lav filmen

AKTIVITETSARK TIL
TEMAFILM 2

ØVELSE 5 – Formuler nye spørgsmål

Lav forklarings- og forståelsesspørgsmål inspireret
af de film, I har set i forløbet:
Hvordan kan det være at…. Hvorfor er det sådan
at….. Når nu vi ved det her, hvordan kan det så være
at…..
ØVELSE 1 – Se filmen

ØVELSE 6 – Reflekter

Se temafilm 2 og tal om kildetypen

Hvilke handlemuligheder kan I få øje på? Hvilke
interessenter bør gøre hvad, set med jeres øjne?
Hvad skulle der til, for at de kunne handle? Hvilke
forhindringer kan I få øje på? Hvilke interessenter
har I selv lettest ved at identificere jer med?

ØVELSE 2 – Formuler spørgsmål

Lav videns- og dataspørgsmål inspireret af filmen
og svar på dem: Hvem, hvad, hvor, hvor mange osv.
Søg også andre kilder.

ØVELSE 7 – Interview
ØVELSE 3 - Diskuter

Find forskellige definitioner på ”bæredygtighed”.
Find forskellige politiske udtalelser om bæredygtighed. Hvad er bæredygtighed set med jeres
øjne? Er I enige med Lars Kajgaard?

Opstil en interviewguide og lav et uddybende interview med en af interessenterne. Interview evt. flere
af parterne. Rediger jeres interview(s) og gør dem
klar til præsentation. Aftal tidsrammen med jeres
lærer. En kulturteknik må ikke være for lang, så I skal
udvælge nogle highlights.

ØVELSE 4 – Moduler

Tegn en model der viser de forskellige interesser, der
er knyttet til erhvervsfiskeriet i Danmark.
I kan evt. bruge denne struktur. Skriv mindst 2-3
interesser op for hver interessent. Hvad vil de gerne?
Hvad er deres mål? Hvordan prøver de at opnå det?
Hvilke udfordringer kæmper de med?

ØVELSE 8 – Problemstilling

Formuler en problemstilling der matcher jeres
spørgsmål og kulturteknikkerne (modellen og det
redigerede interview). Opstil evt. arbejdsspørgsmål.
ØVELSE 9 – Kilder

•

•

Søg nye kilder der kan belyse jeres problemstilling – gerne partskilder eller politiske
udtalelser. Udvælg 1-3 kilder der kan bruges
til jeres eksamensdisposition. Tænk over hvad
kilderne ”skal kunne”. Til eksamenen skal I vise
det bedste, I kan, så hvilke kilder kan give jer
mulighed for at vise det?
Analyser kilderne og tal om hvordan de skal
præsenteres

ØVELSE 10 – Disposition

Giv modellen et flot layout – lav den evt. som en
collage, på en planche, som en animation eller en
speed-drawing. Se evt. her: https://levendestreg.dk/
speed-drawing/

Opstil en eksamensdisposition med et godt layout.
Dispositionen skal være en kortfattet oversigt, der
præsenterer :
•
fokusområde
•
jeres problemstilling og evt. arbejdsspørgsmål
•
kulturteknikker
•
kilder
•
jeres navne

AKTIVITETSARK TIL
TEMAFILM 3

ØVELSE 6 – Studer partierne

Se temafilm 3 og tal om kildetypen

Undersøg partierne i Folketinget. Hvordan sætter
de bæredygtig innovation på dagsordenen (i
partiprogrammer eller i den offentlige debat).
Sammenlign partierne og opstil et skema eller en
anden form for illustration af jeres sammenligning.

ØVELSE 2 – Formuler spørgsmål

ØVELSE 7 – Politiker for en dag

Lav videns- og dataspørgsmål inspireret af filmen
og svar på dem: Hvem, hvad, hvor, hvor mange osv.
Søg også andre kilder.

Tænk over, hvordan politik kan fremme bæredygtig
innovation.
Hvad skal der til? Hvilke love kunne der laves?
Hvem skulle have støttekroner?
Skriv loven med jeres egne ord. Lav en flot
illustration af jeres lovforslag – f.eks. en planche eller
en film. Loven skal gøres klar til præsentation. Husk
at I skal kunne argumentere for jeres valg.

ØVELSE 1 Se filmen

ØVELSE 3 – Studer begreberne

Studer begreberne:
• Bæredygtighed
• Bæredygtig udvikling
• Bæredygtig omstilling
• Bæredygtig innovation
• CSI
• Greenwashing
Kan I finde eksempler på greenwashing, begået
af firmaer I kender?

ØVELSE 8 – Problemstilling

Formuler en problemstilling der matcher jeres
spørgsmål og kulturteknikken (lovforslaget). Opstil
evt. arbejdsspørgsmål.
ØVELSE 9 – Kilder

ØVELSE 4 – Reflekter over egne holdninger

•
•
•

•

Opstil en liste med værdier tilhørende hvert af
begreberne.
Beskriv forskellen på bæredygtig udvikling og
bæredygtig omstilling.
Hvilket begreb passer bedst til jeres syn på
bæredygtighed?
•

ØVELSE 5 – Analyser flere former for bæredygtig

•
•
•
•

•

innovation
Hvilke eksempler på bæredygtig innovation ser
I i temafilmen?
Find flere eksempler her:
http://www.aqua.dtu.dk/innovation
Se på nyhederne nederst på sitet.
Se Jackie Savitz’ TED talk om et andet innovationstiltag https://www.youtube.com/
watch?v=yJfKn_fNBGk
Hvad karakteriserer de forskellige tiltag? Find
mønstre (ligheder) og lav en kort beskrivelse af
tiltagenes muligheder og begrænsninger

Søg nye kilder der kan belyse jeres problemstilling – gerne partskilder eller politiske
udtalelser. Udvælg 1-3 kilder der kan bruges
til jeres eksamensdisposition. Tænk over hvad
kilderne ”skal kunne”. Til eksamenen skal I vise
det bedste, I kan, så hvilke kilder kan give jer
mulighed for at vise det?
Analyser kilderne og tal om hvordan de skal
præsenteres

ØVELSE 10 – Disposition

Opstil en eksamensdisposition med et godt layout.
Dispositionen skal være en kortfattet oversigt, der
præsenterer :
•
fokusområde
•
jeres problemstilling og evt. arbejdsspørgsmål
•
kulturteknikker
•
kilder
•
jeres navne

AKTIVITETSARK TIL
TEMAFILM 4
ØVELSE 5 – Opstil en undersøgelse

Kathrine Richardson siger i temafilmen, at den
største magt en skoleelev har, er magten til at
påvirke en hel familie.
Opstil en kvantitativ undersøgelse af denne magt.
•
Hvilke tegn på magten vil I kigge efter?
•
Hvordan kan I spørge jer frem til tegnene, uden
at stille ledende spørgsmål?
•
I skal bruge billederne fra jeres lokale supermarkeder.
•
Jeres lærer skal godkende undersøgelsens
spørgsmål.
ØVELSE 1 – Se filmen

Se temafilm 4 og tal om kildetypen

ØVELSE 6 – Illustrer

ØVELSE 2 – Formuler spørgsmål

Lav en illustration der viser pointerne fra jeres
undersøgelse. F.eks. en graf eller et diagram.
Illustrationen skal være flot og klar til fremvisning.

Lav videns- og dataspørgsmål inspireret af filmen
og svar på dem: Hvem, hvad, hvor, hvor mange osv.
Søg også andre kilder.
ØVELSE 3 – Studer

Læs på disse links:
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/mad-og-indkoeb/maerker-du-skal-gaa-efter-naar-du-koeber-ind
https://www.wwf.dk/wwfs_arbejde/hav_og_fiskeri/
wwf_fiskeguide/
https://politiken.dk/forbrugogliv/art6064662/Sådanvælger-du-god-og-skånsomt-fanget-fisk
https://politiken.dk/debat/art5871506/Stem-meddin-indkøbskurv

ØVELSE 7 – Reflekter

Tal om jeres egen magt som forbrugere? I hvilken
grad udnytter I den? Hvornår bruger I den mest? Er
der noget, der kan få jer til at udnytte magten mere
eller mindre? Hvad tænker I om ansvaret?
ØVELSE 8 – Problemstilling

Formuler en problemstilling der matcher jeres
spørgsmål og kulturteknikkerne (undersøgelsen og
fotografierne). Opstil evt. arbejdsspørgsmål.
ØVELSE 9 – Kilder

•
ØVELSE 4 – Undersøg mærkerne

•

•
•
•

Hvilke mærkningsordninger bruges til at
mærke fiskeprodukternes emballage i detailhandlen?
Hvad fortæller de forskellige mærker om?
Hvilke krav er der til mærket?
Undersøg jeres lokale supermarkeder og tag
billeder af mærkerne på fiskeprodukterne.
Udvælg de bedste fotos og rediger dem, så de
er klar til fremvisning.

•

Søg nye kilder der kan belyse jeres problemstilling – gerne partskilder eller politiske
udtalelser. Udvælg 1-3 kilder der kan bruges
til jeres eksamensdisposition. Tænk over hvad
kilderne ”skal kunne”. Til eksamenen skal I vise
det bedste, I kan, så hvilke kilder kan give jer
mulighed for at vise det?
Analyser kilderne og tal om hvordan de skal
præsenteres

ØVELSE 10 – Disposition

Opstil en eksamensdisposition med et godt layout.
Dispositionen skal være en kortfattet oversigt, der
præsenterer :
•
fokusområde
•
jeres problemstilling og evt. arbejdsspørgsmål
•
kulturteknikker
•
kilder
•
jeres navne

AKTIVITETSARK TIL
TEMAFILM 5

ØVELSE 7 – Kreér et tiltag

•

•

ØVELSE 1 – Se filmen

Se temafilm 5 og tal om kildetypen

Hvad synes I, ville være et godt – måske endda
bedre - empowerment-tiltag for de kenyanske
kystfiskere?
Lav et eventdesign for jeres tiltag. Lav f.eks. flyers, en film, en plakat, en invitation, en ansøgning, en facebookgruppe, en blog, en hjemmeside eller lignende, hvor jeres idé kommer
tydeligt til udtryk.

ØVELSE 2 – Formuler spørgsmål

ØVELSE 8 – Problemstilling

Lav videns- og dataspørgsmål inspireret af filmen
og svar på dem: Hvem, hvad, hvor, hvor mange osv.
Søg også andre kilder. Hvad er f.eks. IUU?

Formuler en problemstilling der matcher jeres
spørgsmål og kulturteknikkerne (illustrationen
og jeres event-design). Opstil evt. arbejdsspørgsmål.

ØVELSE 3 – Kortlæg interessenterne

ØVELSE 9 – Kilder

Kortlæg forskellige interessenter
• Hvem er Simon Komu? – Og hvilke interesser
repræsenterer han?
• Hvem/hvad er BMU?
• Hvor tror I, de udenlandske kuttere kommer fra?
• Undersøg EU’s interesser og bilaterale aftaler
f.eks. her: https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/
international/agreements_da
Lav en illustration – f.eks. en speeddrawing
– der præsenterer det, I har fundet ud af.
Se evt. her: https://levendestreg.dk/speed-drawing/

•

ØVELSE 5 – Studer

•
•

Undersøg begrebet ”Empowerment”. Hvad går
det ud på?
Kan I komme i tanke om empowerment-tiltag i
jeres eget lokalsamfund? Hvilke? Hvad handler
de om?

ØVELSE 6 – Analyser

Brug jeres viden fra de film, I nu har set om fiskeri.
Hvilken form for empowerment-tiltag er der tale om
for kystfiskerne i Kenya?

•

Søg nye kilder der kan belyse jeres problemstilling – gerne partskilder eller politiske udtalelser.
Udvælg 1-3 kilder der kan bruges til jeres eksamensdisposition. Tænk over hvad kilderne ”skal
kunne”. Til eksamenen skal I vise det bedste, I
kan, så hvilke kilder kan give jer mulighed for at
vise det?
Analyser kilderne og tal om hvordan de skal
præsenteres

ØVELSE 10 – Disposition

Opstil en eksamensdisposition med et godt layout.
Dispositionen skal være en kortfattet oversigt, der
præsenterer :
• fokusområde
• jeres problemstilling og evt. arbejdsspørgsmål
• kulturteknikker
• kilder
• jeres navne

AKTIVITETSARK TIL
TEMAFILM 6

ØVELSE 4 – Studér

•

Hvis I ikke allerede har set filmen sammen i
klassen, så se Jackie Savitz’ TED talk: www.ted.
com/talks/jackie_savitz_save_the_ oceans_
feed_the_world/discussion?quot
Hvilke hovedpointer har Jackie Savitz?

ØVELSE 5 – Studér
ØVELSE 1 – Se filmen

•

Se temafilm 6 og tal om kildetypen
•
ØVELSE 2 – Formuler spørgsmål

Lav videns- og dataspørgsmål inspireret af filmen
og svar på dem: Hvem, hvad, hvor, hvor mange osv.
Søg også andre kilder.

Kender I World Overshoot Day? Undersøg hvad
det er og find ud af, hvornår dagen faldt i år.
Sæt jer ind i begrebet ”Tragedy of the Commons”. Se her:
https://youtu.be/WXuGZDzCvJE
www.youtube.com/watch?v=jSuETYEgY68
https://en.wikipedia.org/wiki/Tragedy_of_the_
com mons

ØVELSE 3 – Studer FN og verdensmålene

•

•

Sæt jer nærmere ind i, hvad FN er for en institution. Se f.eks. her: https://www.unric.org/da/
information-om-fn/25950?start=1
Studér det 12. og 14. verdensmål. Hvad går de
ud på?

FN'S VERDENSMÅL FOR
BÆREDYGTIG UDVIKLING

ØVELSE 6 – Reflekter

Ban Ki Moon kalder til handling fra alle verdens
mennesker. Ikke kun politikere, ikke kun globale
virksomheder, ikke kun voksne…..ALLE! Hvad
tænker I om det? Hvad indebærer det for jer?

AKTIVITETSARK TIL
TEMAFILM 6

ØVELSE 7 – Kreér en handlende aktivitet

ØVELSE 9 – Kilder

•

•

•

Find på en handlende aktivitet. Måske kunne
det være gadeteater, en oplysningskampagne
i jeres lokalmiljø, en happening, at skabe et
miljøpunkt i jeres kommune (se f.eks. her:
http://miljopunkt-amager.dk/om-miljoepunktamager/)
Overvej at lave aktiviteten i virkeligheden – eller leg at I laver den og dokumenter det (fotos,
lyd m.v.), så I kan bruge dokumentationen til
eksamenen.

•

Søg nye kilder der kan belyse jeres problemstilling – gerne partskilder eller politiske
udtalelser. Udvælg 1-3 kilder der kan bruges
til jeres eksamensdisposition. Tænk over hvad
kilderne ”skal kunne”. Til eksamenen skal I vise
det bedste, I kan, så hvilke kilder kan give jer
mulighed for at vise det?
Analyser kilderne og tal om hvordan de skal
præsenteres

ØVELSE 10 – Disposition
ØVELSE 8 – Problemstilling

Formuler en problemstilling der matcher jeres
spørgsmål og kulturteknikken (dokumentationen
af den handlende aktivitet). Opstil evt.
arbejdsspørgsmål.

Opstil en eksamensdisposition med et godt layout.
Dispositionen skal være en kortfattet oversigt, der
præsenterer :
• fokusområde
• jeres problemstilling og evt. arbejdsspørgsmål
• kulturteknikker
• kilder
• jeres navne

AKTIVITETSARK TIL
TEMAFILM 7

ØVELSE 6 – Analyser og reflekter

•

•

Hvilke danske politikere har med EU’s fiskeripolitik at gøre? Hvem udtaler sig om den i den
offentlige debat? Kan I finde eksempler på, at
området har spillet en rolle i f.eks. parlamentsvalgkamp eller som optakt til et rådsmøde?
Hvad forventer I af de politikere, der repræsenterer jer i EU? Hvad skal de gøre for at leve op
til jeres ønsker?

ØVELSE 1 – Se filmen

ØVELSE 7 – Lav en argumenterende tekst

Se temafilm 7 og tal om kildetypen

Lav videns- og dataspørgsmål inspireret af filmen
og svar på dem: Hvem, hvad, hvor, hvor mange osv.
Søg også andre kilder.

Lav en argumenterende tekst (rap-battle, læser
brev, paneldebat, nyhedsindslag, podcast eller
lignende) hvor I lader forskellige de forskellige
synspunkter komme til orde.
Gør teksten klar til fremvisning – optag den, indspil
den eller lignende – dokumenter den.

ØVELSE 3 – Studér begrebet ”multilateral”

ØVELSE 8 – Problemstilling

Filmen peger på, at problemer i Kenya ikke
nødvendigvis kan løses af Kenya alene.
• Undersøg hvad begrebet multilateral står for.
• Hvornår er der brug for multilaterale tiltag i
forhold til et problem?
• Brug evt. Indian Ocean Tuna Commission som
eksempel.
• (Undersøg evt. begrebet globalisering som
første skridt).

Formuler en problemstilling der matcher jeres
spørgsmål og kulturteknikken (dokumentationen af
jeres argumenterende tekst). Opstil evt.
arbejdsspørgsmål.

ØVELSE 2 – Formuler spørgsmål

ØVELSE 9 – Kilder

•

ØVELSE 5 – Studer EU’s aftaler

Studer EU’s aftaler her:
www.europarl.europa.eu/factsheets/da/sheet/119/
internationale-fiskeriaftaler
www.consilium.europa.eu/da/policies/eu-fish-stocks/
international-agreements-on-fisheries/
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/international_agreements_da
www.fjernenaboer.dk/index.php?PID=398
http://awsassets.wwfdk.panda.org/downloads/
stop_bankrupting_our_oceans.pdf
Siderne er skrevet for voksne og kan være lidt
svære at finde rundt i. I skal ikke læse alt på alle
sider, men I skal læse, til I har et billede af både
aftalerne og kritikken af aftalerne.

•

Søg nye kilder der kan belyse jeres problemstilling – gerne partskilder eller politiske udtalelser.
Udvælg 1-3 kilder der kan bruges til jeres eksamensdisposition. Tænk over hvad kilderne ”skal
kunne”. Til eksamenen skal I vise det bedste, I
kan, så hvilke kilder kan give jer mulighed for at
vise det?
Analyser kilderne og tal om hvordan de skal
præsenteres

ØVELSE 10 – Disposition

Opstil en eksamensdisposition med et godt layout.
Dispositionen skal være en kortfattet oversigt, der
præsenterer :
• fokusområde
• jeres problemstilling og evt. arbejdsspørgsmål
• kulturteknikker
• kilder
• jeres navne

