
LÆRERVEJLEDNING
NATURGEOGRAFI B- OG C-NIVEAU (STX)

Undervisningsprojektet ‘Et hav af muligheder’ handler om, hvordan vi behandler de marine ressourcer – og 
om de mennesker, der har formået at gøre den bæredygtige og naturskånsomme vej til en god forretning. 
Samtidig sætter undervisningsprojektet fokus på vores rolle som forbrugere: For at gøre bæredygtighed til en 
god forretning, spiller vi nemlig allesammen en vigtig rolle. Vi skal stå sammen om at værne om vores fælles 
ressourcer og fremtid. 

Projektet er udviklet som et tværfagligt (sideløbende) undervisningsforløb i naturgeografi og samfundsfag på 
gymnasialt niveau, men kan også anvendes enkeltfagligt. 

FORMÅL 
For naturgeografi tager projektet udgangspunkt i de overordnede faglige mål og kernefaglige stof for natur-
geografi B- og C-niveau. Eleverne vil igennem 10 moduler arbejde med sammenhængen mellem ressource-
grundlag, ressourceudnyttelse, produktion og levevilkår i Danmark og Vietnam.  

Eleverne vil tilegne sig viden til kvalificeret at kunne deltage aktivt i diskussioner om produktionens 
miljøkonsekvenser og bæredygtighed samt tage aktivt stilling til, hvilke tiltag der er relevante i forhold til at 
fremme en bæredygtig udnyttelse af det vietnamesiske og danske naturgrundlag. Er det producenternes 
metoder, der kan gøre den store forskel? Er det vores rolle som forbrugere? Er det gennem certificerings-
ordninger? Forløbet sætter først fokus på de vilde marine ressourcer og bæredygtigt fiskeri i hhv. Danmark 
og Vietnam, hvorefter projektet behandler konsekvenserne af en bæredygtig omstilling i den vietnamesiske 
akvakultur (fiskeopdræt), herunder fokus på og brugen af miljømærkninger (certificeringsordninger). 

KERNESTOF OG FAGMÅL - NG
Undervisningsforløbet er målrettet Naturgeografi C- og B-niveau, hvor niveaudelingen sker i arbejdet med de 
forskellige moduler og tilhørende arbejdsspørgsmål. 

Forløbet kan med fordel inddrages som supplerende stof, da forløbet inddrager konkrete eksempler på 
bæredygtig udvikling i u- og ilande, hvilket giver eleverne mulighed for at diskutere og reflektere over, 
hvordan ressourcegrundlaget og -forvaltningen påvirker levevilkår i hhv. Vietnam og Danmark. 

På næste side fremgår en skematisk oversigt over de faglige mål, der arbejdes hen imod samt det kernestof, 
materialet berører. 
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CENTRALE BEGREBER I FORLØBET

FN’s verdensmål (12 og 14)
Bæredygtig udvikling
Udviklingsbistand

Marine ressourcer
Marine økosystemer

Akvakultur
Vildt fiskeri
Fangstmetoder
Kystfiskeri

Certificeringsordninger
Ressourceforvaltning
Forbrugeradfærd

Ansvarligt forbrug og produktion
Livet i havet
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NATURGEOGRAFI C-NIVEAU (STX)

KERNESTOF
Følgende kernestofområder berøres i forløbet:

Vand, vandressourcer og deres udnyttelse
- vandressourcer, deres udnyttelse og forvaltning

Produktion, forbrug, teknologi, ressourcer og bæredygtighed
- produktionen og dens afhængighed af ressourcegrundlag og teknologisk udvikling
- produktionens miljøkonsekvenser og bæredygtighed

OVERORDNEDE FAGLIGE MÅL
Forløbet arbejder henimod at styrke eleverne evne til at:

- udskille og redegøre for væsentlige naturfaglige enkeltfænomener og delprocesser i naturen og menneskets 
omgivelser, og sætte dem ind i overskuelige sammenhænge.

- forstå og kritisk anvende enkle geofaglige modeller som repræsentationer af virkeligheden.
- sætte geofaglige problemstillinger i en bredere samfundsmæssig sammenhæng og udnytte geofaglig viden 

sammen med viden og kompetencer opnået i andre fag.
- indsamle og vurdere informationer fra forskellige instanser og miljøer.
- formidle faglig viden og argumentere logisk, mundtligt og skriftligt, henvendt til forskellige målgrupper, og 

kunne forholde sig til den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner.

(Stx-bekendtgørelsen: BEK nr 776 af 26/06/2013)

NATURGEOGRAFI B-NIVEAU (STX)

KERNESTOF
Følgende kernestofområder berøres i forløbet:

Vand, vandressourcer og deres udnyttelse
- anvendelse af vand i forskellige produktioner
- vandets samfundsmæssige betydning i relation til ressource-, forsynings- og miljøproblemer

Produktion, forbrug, teknologi, ressourcer og bæredygtighed
- produktionen og dens afhængighed af teknologisk udvikling og ressourcegrundlag, økonomi, kultur- og 
befolkningsforhold
- betydning for menneskets livsvilkår, forbrug, handel og global arbejdsdeling
- produktionens miljøkonsekvenser og bæredygtighed
- planlægning, regulering og udformning af menneskets omgivelser.

OVERORDNEDE FAGLIGE MÅL
Forløbet arbejder henimod at styrke eleverne evne til at:

- udskille, analysere og fortolke væsentlige naturfaglige enkeltfænomener og delprocesser i naturen og 
menneskets omgivelser og sætte dem ind i overskuelige sammenhænge.
- forstå og kritisk anvende komplekse geofaglige modeller som repræsentationer af virkeligheden.
- analysere og vurdere geofaglige problemstillinger i en bredere samfundsmæssig sammenhæng og 
udnytte geofaglig viden sammen med viden og kompetencer opnået i andre fag.
- indsamle og vurdere informationer fra forskellige instanser og miljøer.
- formidle faglig viden, analyser, resultater og diskussioner, argumentere logisk, mundtligt og skriftligt 
henvendt til forskellige målgrupper samt deltage på en kvalificeret måde i den aktuelle samfundsdebat om 
geofaglige emner.

(Stx-bekendtgørelsen: BEK nr 776 af 26/06/2013)



FORLØBSBESKRIVELSE

Nærværende lærervejledning er først og fremmest en inspiration til dig som lærer. De producerede undervis-
ningsfilm er udviklet som “triggere” (åbnende) for den efterfølgende undervisning, og da filmene giver flere 
fordybelsesmuligheder, giver det også dig som lærer flere muligheder for undervisningen.  

Forløbet er udarbejdet som 10 kapitler, der skal forstås som moduler, hvoraf det første og sidste kapitel er  
tværfagligt med samfundsfag. Det er således kapitel 2-9, der alene er målrettet naturgeografi. (Der findes et 
tilsvarende forløb til samfundsfag).

Til hvert kapitel har vi tilknyttet anbefalet litteratur, der kan anvendes til at svare på modulets spørgsmål og 
opgaver. Litteraturen består af offentligt tilgængelige hjemmesider, artikler og andre online kilder, der 
uddyber og giver forskellige perspektiver på det faglige stof. Eleverne kan med fordel også selv lave informa-
tionssøgning i forbindelse med opgavebesvarelserne. Dette kan f.eks. indgå som en del af differentieringen 
mellem B- og C-niveau.    

Indhold og undervisningsstruktur
Der er i alt produceret fem dokumentariske filmfortællinger til projektet Et hav af muligheder, der dels sætter 
fokus på vores rolle som forbrugere og dels på producenterne, der behandler vores marine ressourcer. I film-
serien sætter vi således fokus på en række af de fiskere og opdrættere, der har formået at gøre bæredyg-
tighed til en god forretning, og på den rolle, som certificerings-ordninger spiller for at fremme et mere 
ansvarligt forbrug og produktion.

1) Et hav af muligheder: Introduktion
2) Det vietnamesiske muslingekooperativ
3) Fiskerne fra Thorupstrand
4) Nye standarter
5) Bag mærkerne

Til film 1 knytter sig ét introducerende modul, mens der film 2-5 hver knytter sig to moduler, hvor eleverne 
bliver introduceret til forskellige begreber og faglige spørgsmål, der tager afsæt i de emner og problema-
tikker, som filmen tager op.

(c) Alphafilm & Kommunikation 2017  �  / �   4 12

Undervisningsforløbets omfang: 
10 lektioner á 90 min.



LEKTIONSBESKRIVELSER

Kapitel 1: (Tværfagligt modul) BÆREDYGTIGHED 
Det første introducerende modul handler om bæredygtighed og FN’s verdensmål, med fokus på nr. 12 
(ansvarligt forbrug og produktion), og nr. 14 (livet i havet). Modulet skal virke rammesættende og sætte 
tanker og spørgsmål igang hos eleverne, fx: Hvad er bæredygtighed? Hvad er naturressourcer? Hvad ligger 
bag de to verdensmål? Hvorfor er marine ressourcer en helt særlig ressource? 

Der er til modulet produceret en kort introduktionsfilm Et hav af muligheder, og modulet er tænkt som et 
tværfagligt afsæt for resten af forløbet. Der vil således være en tilsvarende tværfaglig opsamling i kap. 10.   

Opgave: Eleverne kan i dette modul arbejde med hurtigskrivning for på den måde at bringe deres forforståelse i 
spil om bæredygtighedsbegrebet, vores naturresourcer og om de mål, som FN gerne vil have verdenssamfundet 
til at opfylde. Eksempelvis ud fra spørgsmålene:
Hvad er bæredygtighed? Hvad er naturressourcer? Hvad er det særlige ved de marine ressourcer? Undersøg 
FN’s 17 verdensmål. Hvordan vil du samlet beskrive dem? Hvad handler mål 12 og 14 om? Beskriv, hvordan de 
to mål kan siges at hænge sammen.

Supplerende online kilder :
A. FN: De 17 verdensmål (engelsk) 
B. Verdens bedste nyheder: Verdensmålene 
C. Miljøstyrelsen: Bæredygtighedsbegrebet og bæredygtig udvikling (Brundtlandkommissionen) 
D. Brundtlandsrapporten, 1987: Kan findes online på: http://www.un-documents.net/ocf-ov.htm
E. Global Footprint Network - vores ressourceforbrug 

Kapitel 2: UREGULEREDE RESSOURCER 
I dette modul skal eleverne arbejde med de vilde marine naturressourcer som ressource og forvaltningen 
heraf. Omdrejningspunktet er problematikker i ressourceforvaltningen, og hvad naturressourcer egentlig er. 

Modulet tager udgangspunkt i filmen Det vietnamesiske muslingefiskeri, og inddrager den ressource-
økonomiske teori “The tragedy of the commons”, som økologen Garrett James Hardin gjorde kendt i 1968. 

Opgaver og spørgsmål:
1. Hvad er vedvarende og ikke-vedvarende naturressourcer (renewable / non-renewable resources)? Giv 

eksempler på begge typer. 

Læs afsnittet ”Tragedy of the commons” (kilde B) og svar herefter på følgende:
2. Definer ideen bag/begrebet “Tragedy of the commons” og giv eksempler på fællesejede naturres-sourcer 

(commons).
3. Forklar med egne ord, hvad figuren viser, og beskriv situationen i punkterne A, A2, B, B1 og B2. 
4. Hvorfor er der ifølge teorien om “Tragedy of the commons” brug for regulering af fiskeriet? Hvad mener du 

selv? 

Supplerende online kilder:
A. Københavns Universitet: Bæredygtig brug af energi og råstoffer
B. Gerald Marten: Om teorien ”Tragedy of the commons” 
C. Garreth Hardin(1968), The tragedy of the commons. Kan findes online på: http://www.garretthardinsociety.org/

articles/art_tragedy_of_the_commons.html
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http://www.globalgoals.org/
https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/groen-strategi/baeredygtig-udvikling/hvad-er-baeredygtig-udvikling/
http://www.un-documents.net/ocf-ov.htm
http://data.footprintnetwork.org/
http://www.science.ku.dk/oplev-science/gymnasiet/undervisningsmaterialer/boeger/bog_geoscience/filer/10_baeredygtig_brug_af_energi_og_raastoffer.pdf
http://gerrymarten.com/human-ecology/chapter10.html#p4
http://www.garretthardinsociety.org/articles/art_tragedy_of_the_commons.html


Kapitel 3: MSC-CERTIFICERINGEN
I dette modul skal eleverne arbejde videre med temaet om de vilde marine naturressourcer som ressource 
og forvaltningen heraf. Omdrejningspunktet i denne lektion er, hvordan en certificeringsordning kan bruges 
som et middel til en bæredygtig ressourceudnyttelse – og hvordan bæredygtighed og certificeringsordninger 
kan gøre produktionen til en god forretning. Konkret sætter lektionen fokus på de afledte effekter af MSC-
certificeringen for en gruppe af muslingefiskere i Ben Tré-provinsen i Vietnam. 

Modulet tager udgangspunkt i filmen Det vietnamesiske muslingefiskeri, og inddrager bl.a. materialer fra 
Danida. 

Spørgsmål og opgaver: 
1. Hvad er MSC-certificeringen? Hvornår blev den etableret og med hvilket formål?
2. Hvad er de tre hovedprincipper for MSC-certificeringen? Og hvordan bidrager hvert enkelt princip til at sikre et 

mere bæredygtigt fiskeri? 

I filmen siger speakeren, at MSC-certificeringen af muslingekooperativer i Bén Tre provinsen har skabt en 
afgørende forskel for både miljøet og for fiskernes mulighed for at komme ud af fattigdom. 
3. Hvordan det? Find svar i videoen og i den anbefalede litteratur. 

Læs artiklen ”Fiskerieventyret skabte tre millioner nye jobs i Vietnam - med støtte fra Danida” her og undersøg 
herefter:
4. Hvilken betydning har ulandsbistand fra Danida haft i forhold til at skabe et mere bæredygtigt fiskeri i 

Vietnam?

Læs artiklen ”Hvorfor støtte en industri, der giver Danmark konkurrence?” (side 5-6) her: 
5. Lav en liste med argumenter for og imod dansk bistand til bæredygtigt fiskeri i ulande. 
6. Synes du, at det er konkurrenceforvridende for danske fiskere, at Danmark støtter en bæredygtig udvikling af 

fiskeri i Vietnam? Eller er det vigtigt, at vi støtter op om en mere ressourcebevidst udvikling i andre 
verdensdele? Argumenter for dit standpunkt.

Supplerende online kilder:
A. Marine Stewardship Council - hjemmeside 
B. Danida: Danmarks udviklingsarbejde 1962-2012: “Fiskerieventyret skabte tre millioner nye jobs i Vietnam - 

med støtte fra Danida”
C. Thorkil Green Nielsen, Dansk Vietnamesisk Venskabsforening: “Hvorfor støtte en industri, der giver Danmark 

konkurrence?” 

Kapitel 4: DET MARINE ØKOSYSTEM
I dette modul arbejder eleverne med havet som økosystem og fiskeriets påvirkning samt hvordan 
bæredygtigt fiskeri kan opfattes i forhold til naturskånsomt fiskeri.

Modulet tager afsæt i filmen Fiskerne fra Thorupstrand, som for dette arbejdsmodul er tænkt som en trigger 
for en mere bred diskussion og forståelse af havets økosystem og hhv. bæredygtigt og naturskånsomt 
fiskeri. Modulet kan dog også oplagt, ved inddragelse af yderligere faglitteratur, sætte fokus på økosystemet 
i Jammerbugten – et sted, hvor vi danskere har sejlet ud for at fiske siden tidernes morgen.

Opgaver og spørgsmål:
1. Beskriv havet som økosystem: Hvilke elementer indgår i økosystemet, og hvordan spiller de forskellige dele 

af økosystemet sammen? 
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https://www.yumpu.com/da/document/view/18052627/fiskerieventyret-skabte-tre-millioner-nye-jobs-i-vietnam-med-
http://www.davifo.dk/userfiles/file/pdf/Udvikling_12011-pangasius.pdf
https://www.msc.org/
https://www.yumpu.com/da/document/view/18052627/fiskerieventyret-skabte-tre-millioner-nye-jobs-i-vietnam-med-
http://www.davifo.dk/userfiles/file/pdf/Udvikling_12011-pangasius.pdf


Bæredygtighed er et bredt begreb, der kan beskrives på mange forskellige måder. Fra et biologisk perspektiv kan 
bæredygtigt fiskeri bestemmes som fiskeri, der holder sig inden for “biologisk sikre grænser.” 

2. Hvad er de biologisk sikre grænser for fiskeri, og hvordan ved fiskeren, om han fisker inden for biologisk sikre 
grænser?

3. Forklar begreberne ressourcegrundlag, biomasse, forsigtighedsprincippet, fiskeridødelighed, mål-fangst og 
bifangst. Hvad har begreberne med fiskeri at gøre? 

4. Hvordan påvirker fiskeri det marine økosystem set fra et biologisk perspektiv? 

5. Hvad ligger i Thorupstrand kystfiskernes bæredygtighedsforståelse,som præsenteret i filmen af Thorupstrand 
Kysterlaugs formand, Thomas Højrup? (Se også kilde B)-

6. Diskuter bæredygtighedsbegrebet og bæredygtigt fiskeri set i relation til naturskånsomt fiskeri Hvad er 
forskellen?

Supplerende online kilder:
A. Fiskericirklen: Hav- og fiskeribiologi, 2008

- Læs om havets økosystem på side 2-4.
- Læs hvordan Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES definerer biologisk sikre grænser og 

tilhørende begreber på side 55-58.
- Læs om fiskeriets påvirkning på havets økosystem på side 60-61.

B. Thorupstrand Kystfiskerlaug: Thorupstrand Kysterlaugs kodeks for kulturbevidst og naturskånsomt fiskeri

Kapitel 5: FANGSTMETODER, MILJØ OG ØKONOMI
I dette modul skal eleverne arbejde videre med havet som økosystem og fiskeriets påvirkning heraf. Modulet 
sætter fokus på bæredygtigt fiskeri i Danmark og diskuterer sammenhængen mellem miljøhensyn og 
økonomiske incitamenter. For hvordan kan bæredygtighed blive en god forretning? 

Modulet tager afsæt i filmen Fiskerne fra Thorupstrand og sætter fokus på de forskellige fangstmetoder, der i 
dag findes og anvendes. Målet er, at eleverne kan vurdere og diskutere de miljømæssige og økonomiske 
incitamenter for forskellige fangstmetoder samt sammenhængen mellem de to.

Opgaver og spørgsmål:
1. Undersøg og beskriv de følgende fangstmetoder: Snurrevod, garn, bomtrawl og flyshooting. 
2. Hvilke fordele og ulemper har hhv. de kystnære og industrielle fangstmetoder miljømæssigt og økonomisk? 

(Find svar i filmen og i kilderne).

3. Hvad burde ifølge dig veje højest – hensynet til miljø eller til økonomien? Og er det muligt at tage hensyn til 
begge dele på en gang? Argumenter for dit synspunkt. 

Der er stor forskel på, hvordan de to interesseorganisationer (WWF og Fiskericirklen) beskriver de forskellige 
måder at fiske på (jf. kilde A og B). 
4. Undersøg derfor to organisationers formål og værdisæt: Hvilke synspunkter er hhv. WWF og Fiskericirklen 

fortaler for? 
5. Hvilken betydning, tror du, at det har for den måde, de hver især beskriver fiskerimetoder på? 

Supplerende online kilder:
A. Verdensnaturfonden: Fiskeguide – om de forskellige fangstmetoder
B. Fiskericirklen: Redskabslære – om forskellige fangstmetoder
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http://www.fiskericirklen.dk/files/Fiskericirklen/Fagboger/PDFer/Hav-%20og%20fiskeribiologi/Hav-%20og%20fiskeribiologi.pdf
http://www.thorupstrandkystfiskerlaug.dk/kodeks.pdf
http://www.wwf.dk/wwfs_arbejde/hav_og_fiskeri/wwf_fiskeguide/lar_om_fangstmetoder/
http://www.fiskericirklen.dk/files/Fiskericirklen/Fagboger/PDFer/Redskabsl%C3%A6re/Redskabslaere_samlet.pdf


Kapitel 6: AKVAKULTUR
I dette modul arbejder eleverne med akvakultur som marin ressource og fødevaresektor. Der tages udgangs-
punkt i akvakultur som vigtig kilde til fødevarer, og hvordan en bæredygtig produktion kan skabe bedre 
muligheder for produktion og befolkning. 

Modulet tager afsæt i filmen Nye standarter, der sætter fokus på akvakulturen i Vietnam. Eleverne skal 
arbejde med, hvad akvakultur er; hvilke metoder, der anvendes til opdræt af fisk og skaldyr; hvilke miljø-
påvirkninger akvakultur medfører; og om det kan kaldes bæredygtigt at spise fisk fra opdræt.

Opgaver og spørgsmål:
1. Hvad er akvakultur, og hvilke forskellige opdrætsmetoder findes der?
2. Hvordan påvirker akvakultur det naturlige omkringliggende miljø?

På trods af miljøpåvirkninger ved akvakultur, siger man alligevel, at det er mere bæredygtigt at spise opdrættede 
fisk og skaldyr. 
3. Hvorfor det? Sammenlign f.eks. det at spise en opdrættet fisk med at spise oksekød fra opdræt. Hvad har 

den mindste miljøpåvirkning?
4. Sammenlign akvakultur og vildt fiskeri. Hvad er fordelene og ulemperne ved de to måder at skaffe fisk på? 

Burde vi lægge mest vægt på det vilde fiskeri eller akvakultur i fremtidens fødevare-forsyning? Argumenter for 
dit synspunkt.

Supplerende online kilder:
Landbrug & Fødevarer, 2016: “Fremtidens fisk opdrætter vi selv.” 
Europa-Kommissionen: “Fiskeri: Akvakultur” 
Europa-Kommissionen: “Fiskeri: Akvakultur - Fakta og tal” 

Kapitel 7: ASC-CERTIFICERINGEN
I dette modul skal eleverne arbejde videre med akvakulturen i Vietnam som sektor, men her med fokus på 
den særlige miljøcertificering, ASC. Der tages udgangspunkt i, hvordan bæredygtig akvakultur kan skabe 
bedre muligheder for både miljø, produktionsvilkår og lokalbefolkning. 

Modulet arbejder videre med filmen Nye standarter, der sætter fokus på ASC-certificeringen som et middel til 
bæredygtig udvikling af produktionsapparatet og lokalsamfundet i Vietnam.

Opgaver og spørgsmål:
1. Hvad er ASC-certificeringen? Hvem står bag det og er det noget, vi også har i Danmark?
2. Hvilke krav skal man leve op til som ASC-certificeret producent?
3. På hvilken måde bidrager ASC-mærket til social bæredygtighed? 
4. Hvem kommer ASC-ordningen til gode og hvordan? Tænk fx på fiskeopdrættere, forbrugere, det naturlige 

miljø m.fl.. Kan der være ulemper forbundet med ordningen og for hvilke grupper? Tag udgangspunkt i 
vietnamesisk akvakultur i besvarelsen.

Supplerende online kilder:
A. Aquaculture Stewardship Council, hjemmeside
B. WWF: Om ASC-certificering af rejeopdræt i Vietnam - “En reje med standarter” 
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http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:44Xe4h75zcoJ:www.lf.dk/tal-og-analyser/forbrugere-og-trends/foedevareanalyser/2016/fremtidens-fisk-opdraetter-vi-selv+&cd=1&hl=da&ct=clnk&gl=dk
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture_da
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/facts_da
http://www.asc-aqua.org/index.cfm?act=tekst.item&iid=2&lng=1
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Kapitel 8: DEN MILJØBEVIDSTE FORBRUGER
I dette modul arbejder eleverne med FN’s verdensmål 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og mål 14 (Livet i 
havet). Eleverne skal her undersøge forbrugerens mulighed for at bidrage til et bæredygtigt ressource-
forbrug: Der eksisterer hundredevis af miljømærker, men er de ambitiøse nok i forhold til FN’s verdensmål?

Udgangspunktet for modulet er filmen Bag mærkerne, der bl.a. handler om FN’s verdensmål, 
certificeringsordningernes indhold, forbrugermagt og -ansvar.  

Spørgsmål og opgaver:
1. I filmen forklarer forskeren Henrik Egelyng og formanden for Thorupstrand Kysterlaug, Thomas Højrup, om en 

ulempe, der er forbundet med MSC-mærkningen. Forklar med egne ord, hvad problematikken går ud på. (Du 
kan også hente inspiration i Kilde C, side 39)

2. Er det muligt at tage højde for denne problematik i udformningen af de enkelte certificerings-ordninger? Og i 
så fald: Hvilke andre tiltag ser du, at der skal til for at imødegå problemet?

3. Forestil dig, at du skal lave en ny certificeringsordning for bæredygtigt fiskeri eller akvakultur, der kan 
understøtte, at vi i Danmark opnår FN’s verdensmål nr. 14 (Livet i havet). Hvilke krav skal producenterne leve 
op til for at blive certificerede i din ordning? 
Vælg selv om du vil arbejde med akvakultur eller vildt fiskeri.  

4. Verdensmål 12: Foruden at bruge miljøcertificeringer som pejlemærker, hvordan kan du så som forbruger 
bidrage til en bæredygtig produktion og forbrug af fødevarer? 

5. Udarbejd 10 gode råd til den bæredygtige forbruger. Du kan f.eks. inddrage madvaretyper, dyrearter, 
produktionsområder, produktionsmetoder m.m. Du kan bl.a. finde inspiration til opgaven i FN’s Verdensmål nr. 
12: Ansvarligt forbrug og produktion. 

6. Hvem ser du bærer det største ansvar for at sikre et bæredygtigt fødevareforbrug – forbrugeren eller 
producenten? Begrund dit svar.

Supplerende online kilder:
A. Verdensmaalene.dk: FN’s 17 verdensmål
B. Mellemfolkeligt samvirke (Juni 2015), Side 39: “FN’s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling - Kræver 

dansk handling lokalt og globalt. Politikkatalog med bidrag fra 25 danske organisationer” 

Find inspiration til opgave 4 i de to kilder nedenfor:
C. Dr.dk: ”Spis mere hvidt kød og hjælp miljøet”
D. Verdensnaturfondens Fiskeguide 
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Kapitel 9: FN’S 17 VERDENSMÅL
I dette modul arbejder eleverne med FN’s 17 verdensmål. Eleverne skal her diskutere og vurdere, hvordan vi 
i Danmark kan bidrage til at nå de 17 verdensmål – og hvordan vejen til en bæredygtig verden kan være 
forskellige for i- og ulande.

Spørgsmål og opgaver:
I filmen ‘Bag mærkerne’ siger speakeren, at vi i Danmark både skal arbejde for at opnå verdens-målene 
herhjemme, og samtidigt skal hjælpe til med, at målene bliver opnået ude i verden. 

1. Mener du, at Danmark og andre vestlige lande har pligt til at hjælpe udviklingslande med at nå 
verdensmålene? Argumenter for din holdning. 

Orienter dig i Kilde A og B: Udvælg et verdensmål og svar overtordnede på følgende:
2. Hvordan kan vi i Danmark bidrage til, at det valgte verdensmål opnås ude i verden?
3. Hvad kan vi i Danmark gøre for at opnå verdensmålet herhjemme?

Det er ikke kun regeringer, der bærer et ansvar for at sikre en bæredygtig udvikling. Også forbrugere og 
producenter bliver nødt til at gøre en indsats, hvis verden skal flyttes i en mere bæredygtig retning. 
4. Hvad kan hhv. regeringer, producenter og forbrugere gøre for at sikre en bæredygtigt udnyttelse og forbrug af 

de marine ressourcer? Find på mindst fem tiltag for hver gruppe.  

Find fx inspiration i FN’s verdensmål nr. 12 og nr. 14: Ansvarligt forbrug og produktion og Livet i havet.
5. Tror du, at der er forskel på, hvilke tiltag, der skal fokuseres på i u- og ilande? Oplist de tiltag, som du har 

fundet på i prioriteret rækkefølge efter vigtighed for hhv. Danmark og Vietnam. Hvorfor er der forskel på 
prioriteringerne?

Supplerende online kilder_
A. Verdensmaalene.dk: FN’s 17 verdensmål
B. Mellemfolkeligt samvirke (Juni 2015): “FN’s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling - Kræver dansk 

handling lokalt og globalt. Politikkatalog med bidrag fra 25 danske organisationer” 

Kapitel 10: (Tværfagligt modul) AFRUNDING
I det afsluttende modul samles trådende fra forløbet fra naturgeografi og samfundsfag. Materialet har givet 
en større række fordybelsesmuligheder indenfor rammen af FN’s verdensmål 12 og 14, hvorfor vi her 
foreslår, at eleverne kan arbejde med et perspektiv ud fra selvvalgt faglig tilgang og fokus:

De kan fx:
• udarbejde en synopsis, som indeholder konklusioner og spørgsmål fra forløbet samt selvvalgt anden 

empiri.
• udarbejde en populærvidenskabelig artikel med hovedkonklusioner fra et selvvalgt fokus, som forløbet 

har behandlet.
• udarbejde en undervisningsinstruktion til 1.g og/eller 2.g elever. Instruktionen kan indeholde en vejled-

ning i, hvordan man kan arbejder med de samfundsfaglige/naturgeografiske kernebegreber og 
problemstillinger, som de har oplevet har været mest relevant i løbet af modulet. 
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FILMBESKRIVELSER

(1:5) Et hav af muligheder: Introduktion
Truslen mod verdenshavenes beskaffenhed og den marine biodiversitet er ikke bare alvorlig - det er 
en udvikling, vi skal sætte alt ind på at ændre. Ikke bare på grund af de mange mennesker, der i dag 
lever af ressourcerne, men også for at sikre biodiversiteten og at fremtidens generationer har 
fødevareressourcer nok.

Det kræver ikke kun noget af producenterne, men også af os som forbrugere: Hvis vi tilvælger de 
naturskånsomt producerede varer, motiverer vi producenterne og lovgiverne til at gå efter omtanke for 
miljø og for vores fælles ressourcer frem for fx en lavere pris.

(2:5) Det vietnamesiske muslingekooperativ
I Vietnam er der siden 1990'erne sket en helt særlig udvikling inden for fiskerisektoren – fra at være 
plaget af illegalt overfiskeri og et betydeligt svind i de marine ressourcer, er flere vietnamesere i dag 
gået sammen om at vende udviklingen.

Filmen her skildrer den omstilling, der er sket i Ben Tre-provinsen i Vietnam. Her følger vi områdets 
muslingefiskere, der er gået sammen i et kooperativ - og gennem vidensdeling og med støtte fra bl.a. 
Danida og Verdensnaturfonden været i stand til at opnå en MSC-certificering.

(3:5) Fiskerne fra Thorupstrand
I Thorupstrand ved Jammerbugten findes nogle af de sidste kystfiskere i Danmark. Her fisker de hele 
året rundt i det samme farvand – noget de i modsætning til mange større fiskerier kan gøre, fordi de 
fisker så naturskånsomt, at både fiskebestanden og havbunden forbliver i top.

Det er imidlertid ikke nemt at være kystfisker, da det stort set er umuligt at konkurrere mod de 
kapitalstærke rederier. Fiskerne i Thorupstand har dog fundet en løsning – de er gået sammen i et 
laug og skabt deres eget Thorupstrand-‘brand’. De har med andre ord gjort deres naturskånsomme 
fiskeri til en god forretning.

(4:5) Nye standarter
Akvakultursektoren spiller en særlig rolle for, at vi også i fremtiden kan skaffe fødevare-ressourcer 
nok. Men det er også en sektor, der er vokset så eksplosivt, at bæredygtigheden i mange tilfælde ikke 
er fulgt med. I Vietnam har akvakulturen eksempelvis medført en betydelig forurening af vandmiljøet, 
ligesom mangroveskoven mange steder er svundet ind for at gøre plads til flere opdrætssteder (med 
følger for både økosystem og biodiversitet). Heldigvis er der en ganske særlig grøn omstilling i gang.

'Nye standarder' handler om akvakulturen i Vietnam, og om hvordan en certificering kan være med til 
at ændre en hel sektor: Hvad betyder det for de vietnamesiske fiske- og skaldyrsopdrættere, at de har 
opnået ASC-certificering – og hvordan adskiller ASC-mærket sig fra andre certificeringsordninger?

(5:5) Bag mærkerne
Når det gælder en bæredygtig fremtid – og fx en sikring af vores marine ressourcer – bærer 
producenterne et afgørende ansvar. Men det gør vi som forbrugere faktisk også! Gennem vores valg 
og fravalg af bestemte produkter er vi i høj grad med til at påvirke producenterne. Det gør vi 
eksempelvis ved at tilkøbe fisk med et ASC- og MSC-mærke.

Men et væsentligt spørgsmål er, hvad der ligger bag de tusindvis af mærker, der i dag findes: Er de 
forskellige certificeringer 'ambitiøse' nok i forhold til de miljøudfordringer, vi går imod? Eller kan vi som 
forbrugere gøre endnu mere for at presse udviklingen i en mere bæredygtig retning?

I filmen 'Bag mærkerne' starter vi diskussionen! Hvad kan vi som forbrugere stille op, når vi står nede i 
supermarkedet? Og hvorfor er det vigtigt at sætte sig ind i, hvad de hundredevis af mærkelige mærker, 
der findes?
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