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FASE 1 – KLASSEUNDERVISNING; HAVET
Guidet refleksion og tegning/collage vedr. havets 
betydning for eleverne nu og her.

FASE 2 – KLASSEUNDERVISNING OG FILM; 
FISKENE
Lister over fisk. Film. Fiskeatlas.

FASE 3 – KLASSEUNDERVISNING; 
ERHVERVENE
Spørgsmål der sætter fokus på hvilke erhverv, der 
relaterer sig til havet.

FASE 4 – KLASSEUNDERVISNING; REGULERING 
AF ERHVERVET
Introduktion af kvoteordningen.

FASE 5 – FILM
Film og opklarende spørgsmål.

FASE 6 – KLASSEUNDERVISNING; NUTIDENS 
URBANISERING
Rap og samtale

FASE 7 – LÆRERENS OVERVEJELSE

FASE 8 – GRUPPEARBEJDE I TO KONSTELLA-
TIONER OG KLASSEUNDERVISNING
Film, breve, ”fang en fisker”, ”fiskertræf” og fælles 
klassesamtale

FASE 9 – GRUPPEARBEJDE OG 
FREMLÆGGELSER I PLENUM
Film, gruppearbejde med aktivitetsarkenes 10 
øvelser og fremlæggelse af færdige eksamensdis-
positioner og kulturteknikker

FASE 10 – LÆRERENS OVERVEJELSE

FASE 11 – POSITIONSSPIL 
Film, debat og design

FASE 12 – POSITIONSSPIL
Film, debat og argumentationsanalyse

FASE 13 – EVALUERING AF FOKUSOMRÅDET

FASE 14 – LÆRERENS EVALUERING

FASE 15 – EVALUERING AF 
UNDERVISNINGSFORLØBET

UNDERVISNINGSMATERIALETS FASER
I første del af undervisningsmaterialet arbejdes 
med elevernes egen relation til havet og hvilken 
relevans, havet har for dem. 
Materialet er bygget over skabelonen: Hvad rager 
det mig? – Hvad er problemet? – Hvad kan vi gøre? 

GRADVIST INDKREDSES 
KYSTFISKERIETS UDFORDRINGER I 
HHV. KENYA OG DANMARK MHT.; 

• adgang til ressourcer
• havets økosystem
• arbejdsvilkår
• ulighed
• FN’s 12. og 14. verdensmål

Herefter arbejdes der med refleksive og skabende 
aktiviteter, der munder ud i, at hver gruppe har 
en færdig eksamensdisposition til fokusområdet. 
Klassen kommer samlet set til at arbejde med en 
varieret række af samfundsfaglige redskaber og 
kulturteknikker. 

Til slut evalueres både fokusområdet og 
undervisningsforløbet – og der angives forskellige 
retninger, man evt. kan arbejde videre i. Her 
anbefales bl.a. et besøg på havnen. Det kan også 
være fint at krydre med undervejs.
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FAG 

ØVELSE 1 – 
GUIDET REFLEKSION

 Spørg ud i klassen: ”Hvad tænker I egentlig om havet? Hvad tænker I på, når jeg siger hav?

 Bed eleverne mindmappe – alene eller i grupper – måske på Mindmeister.

 Stil spørgsmålet: ”Hvad er det dejligste og værste ved havet?”

 Bed eleverne opstille ”hot or not-lister”. Hjælp evt. undervejs så havets kilde til liv, leg og badning,

  fødevarer, transport, næring for fugle og visse pattedyr, klima- og vejrforhold, arbejdspladser 

 træder frem – samt: Storme, klimaforandringer, ulykker, affaldsøer, plastik, invasive arter, 

 territoriale konflikter.

 Snak om hvilken rolle havet spiller for jer i jeres hverdag.

 Stil spørgsmålet: ”Hvad rager havet jer?”

INDEN I SER DEN FØRSTE FILM

Skal du tænke over, hvad dine elever ved i forvejen. Man kan sagtens arbejde med materialet uden den 
store forforståelse – men er der noget, du gerne vil ha’, de ved på forhånd?
Kender dine elever til havets økosystem? Har I talt om plastik i havene? Ved dine elever hvad en fiskekvote 
er? Sidstnævnte bliver omtalt i introfilmene, så kvotesystemet er det er en god idé at sige et par sætninger 
om – men ikke endnu – først skal I arbejde helt fra scratch:

ØVELSE 2 –  STUDER DE DANSKE FISK
  Lav sammen i klassen en liste over de danske fisk, I kan komme i tanke om. 

 Se filmen ”De danske fisk”.

 Undersøg om I havde de nævnte fisk med på jeres liste. 

 Se evt. på fiskeatlasset. https://fiskeatlas.ku.dk/ Her kan I både deltage og følge nyheder om

 danske fisk. I filmen tales der om et ”Citizen Science Project”. Måske kan det være interessant for 

 jer at tale videre om.

 https://fiskeatlas.ku.dk/


5

ØVELSE 3 – 
GUIDET REFLEKSION

 Hvem fisker? 

 Hvem har fisk som erhverv? 

 Hvad bruges fisken til? 

 Konsumeres den i Danmark? 

 Eksporteres den? 

 Er der regler for lystfiskere? 

 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?

 

Tal om hvad I forestiller jer om fisk og fiskere. 
Brug evt. nedenstående spørgsmål:

ØVELSE 4 –  STUDER KVOTERNE

Nu skal du fortælle om kvoterne. For at få ud-
bytte af filmene, er det nok at fortælle, at der er 
helt bestemte regler for, hvad en fisker må lande 
af fangst; det afhænger af den tilkøbte kvote. 
Men du kan også give den gas og fortælle meget 
mere. 

Se evt. her: www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politik-
ker/fiskeri/fiskeripolitik_infografik-fiskekvoter

http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/fiskeri/fiskeripolitik_infografik-fiskekvoter
http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/fiskeri/fiskeripolitik_infografik-fiskekvoter
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ØVELSE 5 – 
INTROFILMEN

Se i fællesskab introfilmen ”Kystfiskerne og kampen om fisken”. 
Tal efterfølgende om diverse ord og begreber, der har vakt undren. 

ØVELSE 6 – 
FØRSTE SKRIDT MOD PROBLEMSTILLINGERNE 

 Inddel klassen i 8 grupper (De kan ændres senere hen) 

 Giv hver gruppe én film, de skal se. Filmene 3a og 3b er for de mest teknikinteresserede.

 Giv eleverne adgang til ”aktivitetsark til portrætfilmene” og bed dem lave øvelse 1 og 2

 Bed eleverne sætte sig i to storgrupper: Alle der har set a)film i én gruppe og alle der har set b) 

 film i den anden gruppe. 

 Bed eleverne arbejde med øvelse 3 og (Fang en fisker) de tilhørende hjælpespørgsmål

 Bed hver lille gruppe udfylde sit eget fiskerportræt; grupperne noterer ikke nødvendigvis 

 det samme, bl.a. fordi de ikke har samme fokus med sig fra portrætfilmene.

 Bed eleverne lave øvelse 4 (Fiskertræf), der først instruerer dem i at forberede sig – og derefter  

 guider dem til mødet (1a med 1b, 2a med 2b, 3a med 3b, 4a med 4b)

 Bed grupperne lave øvelse 5, hvor de kan vælge mellem at skrive et brev eller lave en kort film 

 om kystfiskernes fælles udfordringer. 

 Opsaml i fællesskab med fokus på forskelle og ligheder i fiskernes arbejdsliv og arbejds-  

 betingelser. Hvilke ligheder lægger vi mest mærke til? Hvilke forskelle? 

 Grupperne skiftes til at læse deres breve højt – eller vise deres film

 Tal om hvilke af fiskernes udfordringer, der har med os at gøre – eller som kan få med os at gøre
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ØVELSE 7 – 
RAP OG DEBAT

Tal i fællesskab om at de unge fiskere er holdt 
op med at fiske. – At de flytter væk fra Langø og 
dermed bliver part i den moderne urbanisering. 

Lyt til rappen ”Kongen af provinsen” 
(Peter Belli og Per Vers) 
https://soundcloud.com/per_vers/kongen

Stil spørgsmål til hvilken betydning det har for 
Langø, at de unge flytter væk. Hjælp eleverne med 
at få øje på fiskerierhvervets synergieffekt (1 fisker 
skaber 3 arbejdspladser i land). 

Hvad tænker eleverne om udtryk som 
”Udkantsdanmark” og ”Vandkantsdanmark”? 
Er urbaniseringen en udvikling, vi kan eller skal 
ændre på?

Hvordan ville man i givet fald kunne ændre 
udviklingen? Hvilke tiltag skulle der til?

ØVELSE 8 – DIN OVERVEJELSE
Inden I går videre, skal du overveje, om du vil bruge materialet som et fokusområde eller tværfagligt i 
spænd med naturfagslærernes arbejde med den fællesfaglige prøve. 

https://soundcloud.com/per_vers/kongen 
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ØVELSE 9 – 
FRA FORDYBELSE TIL FÆRDIG 

EKSAMENSDISPOSITION

  Se i fællesskab temafilm 1 om havets økosystem 

 Se evt. også marinebiologen Jackie Savitz’ TED-talk    
 https://www.youtube.com/watch?v=9XFeW9dgyIs 

 Den handler bl.a. om fiskeriets potentiale i forhold til at brødføde hele verdensbefolkning.

 Tal evt. om forskellige ord og begreber fra filmen(e). 

 Inddel eleverne i grupper:  

  *Erhvervsfiskeri i Danmark (temafilm 2)

     *Erhvervsfiskeri i Kenya (temafilm 5)

     *Bæredygtigt fiskeri (temafilm 3)

     *Bæredygtigt forbrug af fisk (temafilm 4)

     *Verdensmål 12 og 14 (temafilm 6)

     *Tun – internationale aftaler (temafilm 7)

 Giv eleverne adgang til de aktivitetsark, der hører til deres temafilm og bed dem lave 

 øvelserne 1-10

 Giv eleverne vejledning undervejs

 Bed eleverne fremlægge deres eksamensdispositioner

ØVELSE 10 – DIN OVERVEJELSE
Tag stilling til om du vil bruge ét af positionsspillene eller begge. 

ØVELSE 11 – 
POSITIONSSPIL – DET BÆREDYGTIGE 

KOMPROMIS 

 Inddel eleverne i tre grupper: Industrien – Miljøet – Kystfiskerne 

 Lad eleverne se filmene tilhørende den valgte position (evt. også de andres) og bed dem tale   

 sammen om deres position.

 Bed grupperne mødes og fremlægge deres holdninger 

 Bed grupperne finde et bæredygtigt kompromis, hvor alles interesser i størst muligt omfang 

 tilgodeses.

 I fællesskab designes et forbrugermærke, der kan repræsentere og sælge fremtidens bæredygtige 

 kompromis til forbrugerne.

https://www.youtube.com/watch?v=9XFeW9dgyIs
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ØVELSE 12 – 
AFPRØV STYRKEN I ARGUMENTERNE

 Inddel eleverne i fire grupper: Industrien – Miljøet – Kystfiskerne – Evaluerende gruppe

 Bed eleverne sætte sig ind i den valgte positions holdninger og meninger om fiskeriet og lad 
 dem se positionsfilmene 

 Lad grupperne mødes og de tre positioner indledningsvis fremlægge deres holdninger

 Bed grupperne debattere og forsvare deres positioner 

 Bed den evaluerende gruppe udpege de stærkeste argumenter. 

 Tal i fællesskab om, hvem der har den stærkeste stemme i den offentlige debat – Hvilke 
 faktorer gør sig gældende, og hvordan synes eleverne det bør det være? 

ØVELSE 13 –  EVALUERING AF FOKUSOMRÅDET
 Bed eleverne studere deres tegning eller collage fra øvelse 1.

 Stil følgende spørgsmål til stille refleksion: 

  ”Passer dit billede fra øvelse 1 på dig i dag?” 

  ”Har dit syn på havet ændret sig i løbet af arbejdet med fokusområdet?”

  ”Hvad skyldes det?”

 Bed eleverne fortælle – evt. først til makkere eller i smågrupper – om deres tanker. 

  Lav fælles opsamling. 

 Evaluér i plenum: 

  Hvilke kilder, problemstillinger, undersøgelser og kulturteknikker egnede sig 

  godt – hvilke kan vi bruge til eksamenen?

 Opstil i fællesskab en liste over de fagbegreber og samfundsfaglige vinkler, der er arbejdet 

 med i materialet.
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ØVELSE 14 – 
EVALUÉR ALENE

 Hvad virkede godt set med dine øjne? 

 Hvad virkede ikke så godt?

 Hvad vil være relevant at arbejde med frem mod næste fokusområde?

ØVELSE 15 – EVALUERING AF UNDERVISNINGSFORLØBET

 Bed eleverne om at lave en stille refleksion, evt. skriftlig. De skal tage stilling til: 

 Forløbets brugbarhed i forhold til:

  Egen forbrugeradfærd – viden og handlemuligheder.

  Bæredygtighed – viden og handlemuligheder.

  Politik - nationale og internationale aftaler og muligheder.  

 Filmene og de tilhørende aktiviteter. Hvordan var det at arbejde med?

 Fokusområdets brugbarhed i forhold til eksamenen; er der evt. overførelsesværdi til andre 

 fokusområder (f.eks. mht. begreber, teknikker, problemstillinger).

 Evt. evalueres lærerens vejledning og elevernes egen indsats.
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HVIS I HAR FÅET LYST TIL AT ARBEJDE 
VIDERE, KAN I F.EKS. SE PÅ:

EU OG AFTALERNE
Eksempelvis kan man undersøge, hvor EU er mere eller mindre progressiv end den nationale 
lovgivning. Om der er forskel på direktiver og forordninger. Hvilke sanktionsmuligheder har EU 
i forhold til medlemslandene? I hvor høj grad udnyttes disse? Hvilket ansvar synes eleverne, EU 
bør tage i forhold til klimaudfordringer eller ikke-medlemslandes økonomiske udvikling?

DANSK POLITIK
Fiskeriet har været en del i søgelyset i de senere år. F.eks. har Lars Løkkes relation til de såkaldte 
”kvotekonger” affødt en del debat, men også den daværende minister, Ebbe Lunde Larsens 
exit fra ansvarsområdet er værd at se nærmere på i samfundsfagstimerne. Der var tale om reelt 
politisk samarbejde på tværs af fløjene, og de filmede udvalgsmøder giver et interessant indblik 
i det politiske håndværk

FN’S VERDENSMÅL
Der er et rigt udvalg af undervisningsmaterialer, der lægger op til nærmere studier af verdens-
målene. Med særligt kendskab til det 12. og det 14. verdensmål, kan det være interessant at 
studere de øvrige mål, deres bredde og hvilke konkrete tiltag der er sat i værk, samt evaluerin-
gen af disse.

ULIGHED
Der er mulighed for at udvide arbejdet med ulighed til også at omfatte:

  et internationalt perspektiv

  storindustri > < små virksomheder

  klimaet > < økonomi

TUR PÅ HAVNEN
Det er oplagt at besøge den lokale havn, hvad enten den er stor eller lille. Snak med fiskerne. 
Tag med på fisketur. Hør om fiskernes oplevelse af kvoter, regler, fiskeriet som helhed – Måske 
gemmer der sig gode anekdoter. Måske vil eleverne genopdage Danmark som et havomkranset 
land med rig tradition for søfart og fiskeri.
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SAMFUNDSFAGSFORLØBETS MÅL, TEGN PÅ LÆRING OG EVALUERING

FAG

KLASSETRIN

KOMPETENCEOMRÅDE

FÆRDIGHEDS- OG VIDENS-MÅL 

Samfundsfag

8.-9. klasse

Politik, Økonomi

 • International politik
 • Politiske partier og ideologier
 • Privatøkonomi og forbrugeradfærd
 • Økonomisk vækst og bæredygtighed

Materialet er opbygget sådan, at det er let at vælge 
til eller fra - afhængigt af tidsrammen.
Man kan således bruge materialet i arbejdet med:

  Fokusområde
  Projektopgave
  Tværfagligt samarbejde med 
  naturfagene, f.eks. rettet mod 
  den tværfaglige fællesprøve

Materialet er bygget op omkring 20 film, 7 aktiv-
itetsark til eleverne og en detaljeret lærervejledn-
ing. Hvad enten man bruger materialets mindste 
format og laver en færdig eksamensdisposition med 
tilhørende kulturteknik(ker) - eller folder materialet 
ud og laver et tværfagligt forløb med naturfagene, 
vil materialet være let at gå til og afstemt efter cen-
tralt stillede krav vedrørende mål, tegn på læring, 
evaluering osv. 

FORMÅL
I undervisningsforløbet arbejdes der med relevante 
samfundsfaglige begreber ud fra en positiv og 
innovativ tilgang til kystfiskernes udfordringer i hen-
holdsvis Kenya og Danmark. Materialet lægger op 
til elevernes personlige stillingtagen til sig selv som 
forbrugere og fremtidige vælgere, men det giver 
ikke færdige løsninger og svar; i stedet holdes en 
række komplekse problematikker frem, og der stilles 
refleksive opgaver. 

Der arbejdes overordnet set med udfordringerne ud 
fra de følgende tre spørgsmål:
 1) Hvad rager det mig?  
 2) Hvad er problemet?
 3) Hvad kan man gøre?

Formålet med forløbet er at give eleverne indsigt og 
handlekompetence i forhold til bæredygtig omstill-
ing.
Via arbejdet med ”Kystfiskere – Kampen om fisken” 
får eleverne kendskab til konkrete udfordringer i 
primærerhvervet og dermed indsigt i en aktuel, 
kompleks omstillingsproces. Materialets 20 korte 
film afspejler på eksemplarisk vis en positiv, fremad-
skuende vinkel på de globale udfordringer. 

Filmene byder på klip med et bredt udvalg af ak-
tører: Forskere, interesseorganisationer, kystfiskere 
i hhv. Kenya og Danmark, en embedsmand, en far-
tøjsejer der fisker med bundtrawl, forarbejdningsin-
dustrien og distributører. Undervejs præsenteres 
ligheder og forskelle i arbejdsvilkårene for kystfisk-
erne i de to lande. 

Forløbet kan strække sig fra ca. otte lektioner til 
ca. 16 lektioner (ca. 1 mdr. til ca. 2 mdr. eller endnu 
videre), og det kan bruges i samfundsfag eller 
tværfagligt med naturfagene. 
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MÅL

POLITIK
Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger 
lokalt og globalt og komme med forslag til 
handlinger. 

ØKONOMI
Eleven kan tage stilling til økonomiske 
problemstillinger og handle i forhold til egen 
økonomi og samfundsøkonomien.

    International politik

    Politiske partier og ideologier

    Økonomisk vækst og bæredygtighed

    Privatøkonomi og forbrugeradfærd

FÆRDIGHEDSMÅL VIDENSMÅL

Forløbet bygger på forforståelse om klimaud-
fordringer. 

I den planlæggende fase skal læreren overveje, 
hvilken tidsramme der skal afsættes og hvilke af de 
foreslåede aktiviteter, der skal bruges. 

Laver man et tværfagligt samarbejde med naturf-
agene, kan materialet foldes ud og fx bruges til den 
tværfaglige fællesprøve. 

I dette tilfælde vil der sikkert være tale om fælles 
planlægning med de involverede naturfagslærere.

Undervisningsaktiviteterne lægger op til, at elev-
erne arbejder selvstændigt i grupper, hvor lærerens 
rolle er vejledende. Man kan sagtens strukturere 
anderledes, hvis man ønsker at se filmene i plenum – 
eller lave dele af aktiviteterne som dialogisk klasse-
undervisning.

PLANLÆGNING
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A)  VELFÆRDSMODELLER: HVAD ER EN VELFÆRDSSTAT?
  
TIDSFORBRUG: 45 min.
MATERIALER: Kopiark 6 og tablet/computer
FORSLAG TIL SUPPLERENDE KILDER: faktalink.dk/titelliste/velfaerdsstaten og 
dr.dk/skole/samfundsfag/samfund.dr.dk/skole/samfundsfag/samfund. Suppler evt. med et kapitel i jeres fagbog og/eller fagportal

TEGN PÅ LÆRING

FÆRDIGHEDS- OG VIDENS-MÅL LÆRINGSMÅL TEGN PÅ LÆRING, NIVEAU 1,2,3

INTERNATIONAL POLITIK
Eleverne skal opnå en forståelse 
for politisk globalisering, og hvilke 
muligheder Danmark har for at føre 
udenrigspolitik i en verden, hvor alle 
lande er forbundet. I undervisningen 
spiller internationale organisationer 
som FN og EU en væsentlig rolle.

POLITISKE PARTIER OG 
IDEOLOGIER
Eleven kan identificere ideologisk 
indhold i politiske udsagn og 
beslutninger.

ØKONOMISK VÆKST OG 
BÆREDYGTIGHED
Eleverne skal arbejde med problem-
stillinger, der vedrører økonomisk 
vækst og konjunkturudvikling og opnå 
forudsætninger for at tage stilling til 
disse. Eleverne skal samtidig opnå 
en forståelse for innovation som en 
forudsætning for økonomisk vækst 
og bæredygtighed, og de skal derfor 
kunne redegøre for sammenhænge 
mellem innovation, økonomisk vækst 
og bæredygtighed

Eleven kan identificere de forskellige 
niveauer af politiske handlemuligheder

 det lokale
 det nationale
 det regionale
 det globale

Eleven kan identificere de forskellige 
niveauer af politiske handlemuligheder

 det lokale
 det nationale
 det regionale
 det globale

Eleven skal opnå kendskab til 
begreberne ”bæredygtig vækst” og 
”bæredygtig omstilling”

Eleven skal opnå indsigt i 
empowerment-begrebet

1) Eleven identificerer   
 forskellige interesser
2) Eleven redegør for forskellige 
 interesser
3) Eleven identificerer   
 eventuelle overlap eller 
 modsætninger i interesser

1) Eleven identificerer 
 aktørernes interesser
2) Eleven redegør for mulige 
 forskelle i interesser
3) Eleven vurderer samspillet 
 mellem de forskellige 
 aktører og peger på 
 forhindringer og muligheder

1) Eleven redegør for begrebet  
 ”bæredygtig vækst”
2) Eleven redegør for begrebet  
 ”bæredygtig omstilling”
3) Eleven inddrager sin   
 viden om politiske ideologier  
 i sin redegørelse 

1) Eleven bruger begreberne   
 ”medejerskab”,”partner-  
 skab”, ”empowerment”,   
 ”andelstanken”, ”dele-
 økonomi”
2) Eleven redegør for det 
 strategiske niveau
3) Eleven opstiller en skabelon 
 for et muligt empowerment- 
 tiltag

http://dr.dk/skole/samfundsfag/samfund
http://dr.dk/skole/samfundsfag/samfund
http://dr.dk/skole/samfundsfag/samfund
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FÆRDIGHEDS- OG VIDENS-MÅL LÆRINGSMÅL TEGN PÅ LÆRING, NIVEAU 1,2,3

ØKONOMISK VÆKST OG 
BÆREDYGTIGHED
Eleven kan redegøre for 
problemstillinger og muligheder 
vedrørende bæredygtighed og 
økonomisk vækst

Eleven har viden om bæredygtig 
udvikling og økonomisk vækst

Eleven har viden om privatøkonomi 
og forbrugeradfærd

Eleven har indsigt i FN’s verdensmål, 
især mål 12 og 14.

Eleven kan sammenligne 
konventionelt, industrielt fiskeri med 
skånsomt kystfiskeri i hhv. Danmark 
og Kenya.

Eleven kan redegøre for egen og 
dansk interesse i en global bæredygtig 
udvikling.

Eleven kan redegøre for forsknings-
baserede, innovative tiltag, der 
modsvarer specifikke udfordringer i 
primærerhvervet og for havmiljøet.

Eleven kan redegøre for forbrugerens 
handlemuligheder og reflektere over 
sin egen rolle.

Eleven har øvet sig på at opstille 
problem-stillinger samt udvælge 
relevante kulturteknikker.

 

1) Eleven identificerer ud-
 fordringer for sig selv, det 
 primære erhverv og dets 
 vilkår i hhv. Danmark og 
 Kenya
2) Eleven opstiller dertilhørende 
 problemstillinger
3) Eleven udpeger relevante 
 handlemuligheder og 
 skelner mellem de forskellige 
 aktørers interesser og 
 strategier

1) Eleven identificerer danske 
 interesser
2) Eleven skelner mellem 
 nationale interesser og 
 erhvervslivets interesser 
 og udtrykker sig om forskelle  
 eller sammenfaldende 
 interesser
3) Eleven vurderer og 
 diskuterer forskningens 
 bidrag til løsninger

1) Eleven opstiller handlemu-
 ligheder for sig selv og andre
2) Eleven laver fiktive handlen- 
 de aktiviteter 
3) Eleven laver reelle handlende 
 aktiviteter

1) Eleven opstiller problem-
 stilling og vælger kultur-  
 teknik med meget hjælp 
2) Eleven opstiller problem-
 stilling og vælger kultur-
 teknik på egen hånd
3) Eleven opstiller problem-
 stilling og vælger kultur-  
 teknik med stærk sammen-
 hæng ml. form og indhold



16

Undervisningen varierer mellem at se portræt- og 
temafilmene, gruppearbejde, fremlæggelse og 
plenumsamtaler. Materialet har konkrete opgaver og 
spørgsmål på elevernes aktivitetsark. 
Materialet opstiller aktiviteter som eksempelvis: 
Rollespil, foto-, film- & lyd- dokumentation, spørge-
undersøgelse, interview og handlende aktiviteter.

Opgaverne er stillet, så de kan løses på mange 
forskellige niveauer. Elevernes tegn på læring er lige-
ledes opstillet i tre forskellige niveauer. Der er altså 
tale om et materiale, som kan bruges til alle elever. 
De vil efterfølgende løse opgaverne på forskellig vis.

Undervejs i forløbet arbejdes der med begreber, 
problemstilling, værdier, interessenter, kulturteknik-
ker og forskellige debatspørgsmål. 

 UNDERVISNINGSAKTIVITETER

I den planlæggende fase skal læreren gøre sig 
overvejelser om hvilket omfang af materialet, man 
ønsker at gøre brug af. I den sammenhæng skal man 
tænke over, hvilket niveau af tværfaglighed man 
sigter mod.

Undervisningsmaterialet kan bruges på forskellige 
måder og niveauer. Man kan: 

 Bruge materialet som et fokusområde 

 Lave tværfagligt samarbejde med 
 naturfagene (den tværfaglige fællesprøve)

 Arbejde videre efterfølgende – f.eks. 
 med de foreslåede aktiviteter  

EVALUERING I PLANLÆGNINGSFASEN

EVALUERING I PLANLÆGNINGSFASEN

Laver klasseundervisning i den indledende fase
Sætter gruppearbejde i gang
Giver vejledning
Løser logistiske udfordringer
Evaluerer

Løser aktivitetsarkenes opgaver
Diskuterer og reflekterer
Arbejder m. problemstilling og kulturteknik
Fremlægger en færdig disposition for klassen
Evaluerer

HVAD GØR LÆREREN? HVAD GØR ELEVERNE?

UNDERVISNINGSAKTIVITETER
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EVALUERING

ELEVERNES LÆRINGSUDBYTTE – 
SELVEVALUERING

Der er indlagt evaluerende aktiviteter undervejs, der 
fokuserer på udbyttet i forhold til læringsmålene og 
muligheden for at agere som en reflekteret forbruger.

LÆRERENS UNDERVISNING – 
SELVEVALUERING

Læreren gør sig overvejelser om materialets brugbarhed 
- og egen indsats som elevernes vejleder undervejs i 
forløbet.

Er materialet brugt til samarbejde med andre fag og 
kollegaer gøres der også overvejelser om dette.

ELEVERNES LÆRINGSUDBYTTE – 
LÆRERENS VURDERING – FEEDBACK

Forløbet evalueres på samme måde som andre 
fokusområder. 

LÆRERENS UNDERVISNING – ELEVENS 
VURDERING – FEEDBACK

Eleverne kan evaluere lærerens vejledning skriftligt eller 
mundtligt.

Efter forløbet evaluerer eleverne og læreren i fællesskab i klassen. 
Evalueringen skal både pege tilbage og være fremadskuende: 

 Hvad lærte vi?

 Hvad vil vi have fokus på næste gang? 

 Hvilke handlemuligheder har vi?
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Fiskeatlasset
https://fiskeatlas.ku.dk/

Kvoter
www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/fiskeri/fiskeripoli-
tik_infografik-fiskekvoter

Rap (Peter Belli og Per Vers)
https://soundcloud.com/per_vers/kongen

Tedtalk med marinebiolog Jackie Savitz 
(Kan havet brødføde verden?)
www.youtube.com/watch?v=9XFeW9dgyIs  

Kystfiskerne
http://skaansomtkystfiskeri.dk
http://kystfiskerkompagniet.dk

Fiskeristyrelsen
https://fiskeristyrelsen.dk

Guide til speeddrawing
https://levendestreg.dk/speed-drawing/

Om CSI (Corporate Social Innovation)
https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/fra-csr-
til-csi

Aqua, DTU
http://www.aqua.dtu.dk/innovation

Om greenwashing
www.kommunikationsforum.dk/artikler/hvad-er-green-
washing

Tedtalk af marinebiolog, Jackie Savitz 
om et innovationstiltag
https://www.youtube.com/watch?v=yJfKn_fNBGk

Om forbrugerens muligheder
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/mad-og-indkoeb/
maerker-du-skal-gaa-efter-naar-du-koeber-ind
wwf.dk/wwfs_arbejde/hav_og_fiskeri/wwf_fiskeguide/
https://politiken.dk/forbrugogliv/art6064662/Sådan-
vælger-du-god-og-skånsomt-fanget-fisk
https://politiken.dk/debat/art5871506/Stem-med-din-
indkøbskurv

Forskellige perspektiver på EU’s aftaler
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agree-
ments_da
www.europarl.europa.eu/factsheets/da/sheet/119/inter-
nationale-fiskeriaftaler
www.consilium.europa.eu/da/policies/eu-fish-stocks/
international-agreements-on-fisheries/
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/interna-
tional_agreements_da
www.fjernenaboer.dk/index.php?PID=398
http://awsassets.wwfdk.panda.org/downloads/stop_
bankrupting_our_oceans.pdf

FN
www.unric.org/da/information-om-fn/25950?start=1 

World Overshoot Day
https://www.overshootday.org

Tragedy of the Commons
https://youtu.be/WXuGZDzCvJE
https://www.youtube.com/watch?v=jSuETYEgY68
https://en.wikipedia.org/wiki/Tragedy_of_the_commons

Miljøpunkt
http://miljopunkt-amager.dk/om-miljoepunkt-amager/)

LINKSAMLING

https://fiskeatlas.ku.dk/
http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/fiskeri/fiskeripolitik_infografik-fiskekvoter
http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/fiskeri/fiskeripolitik_infografik-fiskekvoter
https://soundcloud.com/per_vers/kongen 
https://www.youtube.com/watch?v=9XFeW9dgyIs   
http://skaansomtkystfiskeri.dk
http://kystfiskerkompagniet.dk
https://fiskeristyrelsen.dk
https://levendestreg.dk/speed-drawing/ 
https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/fra-csr-til-csi
https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/fra-csr-til-csi
http://www.aqua.dtu.dk/innovation 
http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/hvad-er-greenwashing
http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/hvad-er-greenwashing
https://www.youtube.com/watch?v=yJfKn_fNBGk 
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/mad-og-indkoeb/maerker-du-skal-gaa-efter-naar-du-koeber-ind
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/mad-og-indkoeb/maerker-du-skal-gaa-efter-naar-du-koeber-ind
http://www.wwf.dk/wwfs_arbejde/hav_og_fiskeri/wwf_fiskeguide/
https://politiken.dk/forbrugogliv/art6064662/Sådan-vælger-du-god-og-skånsomt-fanget-fisk
https://politiken.dk/forbrugogliv/art6064662/Sådan-vælger-du-god-og-skånsomt-fanget-fisk
https://politiken.dk/debat/art5871506/Stem-med-din-indkøbskurv
https://politiken.dk/debat/art5871506/Stem-med-din-indkøbskurv
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements_da
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements_da
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da/sheet/119/internationale-fiskeriaftaler
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da/sheet/119/internationale-fiskeriaftaler
https://www.consilium.europa.eu/da/policies/eu-fish-stocks/international-agreements-on-fisheries/
https://www.consilium.europa.eu/da/policies/eu-fish-stocks/international-agreements-on-fisheries/
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/international_agreements_da
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/international_agreements_da
http://www.fjernenaboer.dk/index.php?PID=398
http://awsassets.wwfdk.panda.org/downloads/stop_bankrupting_our_oceans.pdf
http://awsassets.wwfdk.panda.org/downloads/stop_bankrupting_our_oceans.pdf
https://www.unric.org/da/information-om-fn/25950?start=1 
https://www.overshootday.org
https://youtu.be/WXuGZDzCvJE
https://www.youtube.com/watch?v=jSuETYEgY68
https://en.wikipedia.org/wiki/Tragedy_of_the_commons
http://miljopunkt-amager.dk/om-miljoepunkt-amager/) 

