
LÆRERVEJLEDNING
SAMFUNDSFAG A-, B- OG C-NIVEAU (STX)

Undervisningsprojektet ‘Et hav af muligheder’ handler om forvaltningen af 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 
I materialet til samfundsfag skal eleverne arbejde med samfundsfaglige problemstillinger, der knytter sig til 
de mange spørgsmål om bæredygtighed, kooperativet som organisering, økonomi, certificeringsregler osv. 

A-niveau: I samfundsfag på A-niveau skal eleverne arbejde med international politik og globalisering 
(herunder også internationale organisationer). Disse temaer/emner skal eleverne forholde sig til både 
empirisk og teoretisk. Eleverne vil desuden skulle forholde sig flerfagligt til de problemstillinger som de 
producerede undervisningsfilm sætter fokus på. 

B-niveau: I samfundsfag på B-niveau skal eleverne arbejde med økonomiske modeller for, hvordan 
nationaløkonomien udvikler sig, samt hvilke parametre der påvirker den. Eleverne skal desuden arbejde med 
internationale institutioner, samt hvordan disse spiller en rolle for almindelige menneskers hverdag (FN, EU, 
WWF osv.)

C-niveau: I samfundsfag på C-niveau skal eleverne arbejde med det økonomiske kredsløb samt 
overordnede globaliseringstendenser. Yderligere skal de forholde sig til, hvilket ansvar vi har som helt 
almindelige forbrugere. 

Se også side 4-6.
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CENTRALE BEGREBER I FORLØBET

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

Marine ressourcer
Retten til ressourcen

Organisering 
Kooperativer
Økonomisk kredsløb

Certificeringsordninger
Ressourceforvaltning
Forbrugeradfærd

Ansvarligt forbrug og produktion
Livet i havet



FORLØBSBESKRIVELSE

Nærværende lærervejledning er en inspiration til dig som lærer. De producerede undervisningsfilm er 
udviklet som triggere (åbnende) for den efterfølgende undervisning, og da filmene giver flere fordybelses-
muligheder, giver det også dig som lærer flere muligheder for undervisningsforløbet.  

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

Til hvert kapitel har vi tilknyttet anbefalet litteratur, der kan anvendes til at svare på kapitlets spørgsmål og 
opgaver. Den supplerende litteratur 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 informationssøgning i forbindelse med opgavebesvarelserne. Af grundbogsmateriale foreslår vi 
følgende Hans Branner: Global Politik (Columbus 2015), Richard Bundsgaard, og Ole Boserup Skov: B-
Bogen (Columbus 2009) og Poul Ole Schultz: Internationale Organisationer (Columbus 2006).

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, både på den måde de har organiseret sig på 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.
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Undervisningsforløbets omfang: 
10 lektioner á 90 min.
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SAMFUNDSFAG A-NIVEAU (STX)
IDENTITET og FORMÅL
Et hav af muligheder understøtter som undervisningsmateriale både danske og internationale samfundsforhold 
og samspillet herimellem. Materialet tager afsæt i konkrete cases, men behandler derfra større samfunds-
faglige problematikker. Materialet vil give eleverne lyst til på et aktivt og oplyst grundlag at engagere sig i 
samfundsudviklingen, og kvalificere dem til at deltage i den demokratiske debat som medborgere – og konkret 
gøre dem klogere som forbrugere, og når de handler ind i supermarkederne. 

Materialet kan anvendes i samspil med naturgeografi, der ud fra et naturfagligt perspektiv behandler de marine 
ressourcer, forvaltningen heraf og mulighederne for en bæredygtig fremtid. 

KERNESTOF
Følgende kernestofsområder berøres i forløbet: 

Politik
– politiske grundholdninger (…), politiske skillelinjer

Økonomi
– økonomiske styringsredskaber, herunder bæredygtig udvikling 
– Makroøkonomiske sammenhænge, multiplikatorvirkning, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og 
globalt.

International politik
– Danmarks suverænitet og handlemuligheder
– Aktører, magt (…) i Europa og internationalt
– Globalisering og samfundsudvikling.

Metode:
– komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode

Supplerende stof: 
– De faglige mål opfyldes ved, at kernestoffets begreber og sammenhænge anvendes i en undersøgelse af det 
supplerende stof. Det supplerende stof består typisk af eksempler fra den aktuelle debat i form af tekster, 
statistik og klip fra elektroniske medier. Samfundsfaglige synsvinkler på flerfaglige problemstillinger og 
udadvendte aktiviteter er en del af det supplerende stof.

OVERORDNEDE FAGLIGE MÅL
Foruden de faglige mål, som fremgår i beskrivelsen af de opnåede faglige mål for B-niveau, vil elever med 
samfundsfag A med dette materiale arbejde henimod at styrke eleverne evne til at:

• Sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle 
mønstre

• Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger
• Undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder samspillet mellem 

nationale og globale forhold
• Forklare og diskutere konsekvenser af politisk styring og markedsstyring
• Forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks 

handlemuligheder i forbindelse hermed

• Formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og indsamle, vurdere 
og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og 
diskutere problemstillinger og konkludere

• Anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at gennemføre 
mindre empiriske undersøgelser.

(Stx-bekendtgørelsen, bilag 49: BEK nr 776 af 26/06/2013)
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SAMFUNDSFAG B-NIVEAU (STX)

IDENTITET og FORMÅL
Et hav af muligheder understøtter som undervisningsmateriale både danske og internationale samfundsforhold 
og samspillet herimellem. Materialet tager afsæt i konkrete cases, men behandler derfra større samfunds-
faglige problematikker. Materialet vil give eleverne lyst til på et aktivt og oplyst grundlag at engagere sig i 
samfundsudviklingen, og kvalificere dem til at deltage i den demokratiske debat som medborgere - og konkret 
gøre dem klogere som forbrugere, og når de handler ind i supermarkederne. 

Materialet kan anvendes i samspil med naturgeografi, der ud fra et naturfagligt perspektiv behandler både de 
marine ressourcer, forvaltningen heraf og mulighederne for en bæredygtig fremtid. 

KERNESTOF
Følgende kernestofsområder berøres i forløbet: 

Politik
– politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme

Økonomi
– det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, styring, bæredygtig udvikling, herunder EU
– globaliseringens betydning for Danmark

Metode:
– komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode

Supplerende stof: 
– De faglige mål opfyldes ved, at kernestoffets begreber og sammenhænge anvendes i en undersøgelse af det 
supplerende stof. Det supplerende stof består typisk af eksempler fra den aktuelle debat i form af tekster, 
statistik og klip fra elektroniske medier. Samfundsfaglige synsvinkler på flerfaglige problemstillinger og 
udadvendte aktiviteter er en del af det supplerende stof.

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

• Anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige 
problemstillinger og løsninger herpå

• Forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teorier

• Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
• Undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande, herunder samspillet 

mellem nationale og globale forhold
• Dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale udviklingstendenser

• Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
• Formulere fagligt funderede problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedssproget 

materiale (…) til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
• Anvende kvantitative og kvalitative metoder
• Skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer
• Formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets 

taksonomi og terminologi
• På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en 

faglig dialog. 
(Stx-bekendtgørelsen, bilag 50: BEK nr 776 af 26/06/2013)
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SAMFUNDSFAG C-NIVEAU (STX)

IDENTITET og FORMÅL
Et hav af muligheder understøtter som undervisningsmateriale både danske og internationale samfundsforhold 
og samspillet herimellem. Materialet tager afsæt i konkrete cases, men behandler derfra større samfunds-
faglige problematikker. Materialet vil give eleverne lyst til på et aktivt og oplyst grundlag at tage del i 
samfundsudviklingen, og kvalificere dem til at deltage i den demokratiske debat som medborgere - og konkret 
gøre dem klogere som forbrugere, og når de handler ind i supermarkederne. 

Materialet kan anvendes i samspil med naturgeografi, der ud fra et naturfagligt perspektiv behandler både de 
marine ressourcer, forvaltningen heraf og mulighederne for en bæredygtig fremtid. 

KERNESTOF
Følgende kernestofsområder berøres i forløbet: 

Politik
– politiske partier i Danmark og politiske ideologier, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme.

Økonomi
– det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter.

Metode:
– kvantitativ og kvalitativ metode. 

Supplerende stof: 
– De faglige mål opfyldes ved, at kernestoffets begreber og sammenhænge anvendes i en undersøgelse af det 
supplerende stof. Det supplerende stof består typisk af eksempler fra den aktuelle debat i form af tekster, 
statistik og klip fra elektroniske medier. Samfundsfaglige synsvinkler på flerfaglige problemstillinger og 
udadvendte aktiviteter er en del af det supplerende stof. 

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

• Anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige 
problemstillinger og løsninger herpå

• Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
• Formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige materialetyper til 

at dokumentere faglige sammenhænge. 
• Skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder beskrivelse og vurdering
• Formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber
• Formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
• På et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig 

problemstilling

(Stx-bekendtgørelsen, bilag 51: BEK nr 776 af 26/06/2013)



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:

1. Hvad er bæredygtighed? 
2. Hvad er naturressourcer? 
3. Hvad er det særlige ved de marine ressourcer? 

4. Undersøg FN’s 17 verdensmål. Hvordan vil du samlet beskrive dem? 
5. 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: BÆREDYGTIG UDVIKLING
Eleverne kan oplagt påbegynde det samfundsfaglige forløb med et fokus med dansk udviklingsarbejde. Det 
kan ske med med udgangspunkt i det vietnamesiske Rang Dong-muslinge-fiskeri (Mekong Deltaet, Ben Tre 
provinsen). Til modulet hører filmen Det vietnamesiske muslingekooperativ, ligesom eleverne med fordel kan 
bruge noget tid på at undersøge Danidas værdigrundlag for på den måde at undersøge, hvorvidt der er en 
klar forbindelse mellem aktiviteterne i Vietnam og den overordnede målsætning for det danske 
udviklingsarbejde. 

Arbejdsspørgsmål til modulet:
1. Hvad betyder fiskerisektoren for Vietnam?
2. Hvilke styrker, svagheder, muligheder og trusler ser du, at muslingefiskerne fra Ben tre-provinsen står 

overfor?
3. Hvordan ser den økonomiske situation ud for de vietnamesiske fiskere? Foretag en vurdering af Vietnams 

kapabiliteter.
4. Foretag med udgangspunkt i spørgsmål to en SWOT-analyse af et fiskeri som Rang Dong Muslingefiskeri.

Læs artiklen “Fiskerieventyret skabte tre millioner nye jobs i Vietnam - med støtte fra Danida” og svar på 
følgende:

5. Undersøg og diskuter hvilken rolle en aktør som Danida spiller i forhold til de vietnamesiske fiskere?
6. Spiller udviklingen i det vietnamesiske fiskeri sammen med Danidas værdigrundlag og FN’s verdensmål 12 

og 14? Begrund dit svar. 
7. Hvad har betydningen af forbedringen i fiskerisektoren været for hele lokalsamfundet i Vietnam?  
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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/
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http://data.footprintnetwork.org/


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

med støtte fra Danida”
B. Danidas værdiggrundlag: http://um.dk/da/om-os/organisation/mission
C. Vietnam statistik, verdensbanken: http://data.worldbank.org/country/vietnam?view=chart

Kapitel 3: KOOPERATIVET
I dette modul skal eleverne arbejde mere kooperativet som organisationsform samt MSC-certificeringen 
(certificering for bæredygtigt fiskeri) – og analysere eventuelle sammenhænge. 
 
Modulet tager udgangspunkt i filmen Det vietnamesiske muslingefiskeri.

Arbejdsspørgsmål til modulet:
1. Hvad er et kooperativ?
2. Hvordan er et kooperativ styret?  
3. Hvilke sociale, kulturelle og økonomiske fordele/ulemper er der ved at have organiseret sig i et kooperativ? 
4. Hvad betyder det for muslingefiskerne, at de har organiseret sig i et kooperativ? (Jf. filmen og kilde C)
5. På hvilken måde har kooperativet hjulpet de enkelte fiskere til at opnå en MSC-certificering. 
6. Kan du finde andre eksempler på et kooperativ herhjemme? Lav gerne en kort sammenligning af dit fundne 

eksempel og Rang Dong-muslingefiskeriet i Vietnam. 
7. Der ønskes ydermere en redegørelse og analyse af de komparative fordele for et land som Vietnam ved 

fortsat at være eksportør af muslinger og fisk. 

Supplerende online kilder:
A. Information (nov., 2015): “Omstilling til en ny økonomi går via kooperativerne”
B. Kooperationen (Arbejdsgiver- og interesseorganisation for kooperative og socialøkonomiske virksomheder i 

Danmark): “Kooperative principper”
C. WWF / Verdens bedste nyheder: “Muslinger giver kvinder i Vietnam muskler”

Kapitel 4: RETTEN TIL RESSOURCEN - FISKERNE FRA THORUPSTRAND
I det fjerde modul vender vi blikket mod vores eget lille land, som siden 2006 har oplevet en ganske særlig 
udvikling indenfor fiskerisektoren. Modulet sætter således fokus på en række af vores sidste kystfiskere i 
Danmark – fiskerne fra Thorupstrand. 

Modulet handler om de udfordringer, som danske fiskere står overfor. Både som konsekvens af globalise-
ringen, men også som en konsekvens af konkrete politiske beslutninger. Formålet med dette modul er at 
belyse nogle af de sammenhænge, der er mellem politiske og økonomiske beslutninger, samt hvordan disse 
påvirker det konkrete fiskerierhverv. 

Eleverne kan i løbet af dette modul se på udvalgte områder af dansk og europæisk lovgivning omkring 
fiskeri, havmiljø samt udvalgte politiske holdninger til håndtering af Danmarks naturressourcer.

Modulet tager afsæt i filmen Fiskerne fra Thorupstrand. 
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https://www.yumpu.com/da/document/view/18052627/fiskerieventyret-skabte-tre-millioner-nye-jobs-i-vietnam-med-
http://um.dk/da/om-os/organisation/mission
http://data.worldbank.org/country/vietnam?view=chart
https://www.information.dk/udland/2015/11/omstilling-ny-oekonomi-gaar-via-kooperativerne
http://kooperationen.dk/kooperativer/kooperative-principper/
https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/muslinger-giver-kvinder-i-vietnam-muskler/


Arbejdsspørgsmål til modulet:
Efter at have set filmen læs Kilde A og Kilde B (s. 39) – og svar på følgende: 
1. Karakteriser den udvikling, som er sket indenfor dansk fiskeri siden 2006.
2. Hvad har udviklingen konkret betydet? Beskriv minimum to følgevirkninger.

3. Hvor meget betyder fiskeriet for Danmark? Og er BNP en brugbar målestok for en sådan vurdering? 
4. Hvilke aktører har en direkte interesse i fiskeforholdene i Thorupstrand?

5. På hvilken måde påvirker EU den fiskeripolitik, som vi fører herhjemme?
6. Hvilken rolle spiller politisk ideologi i håndteringen af Danmarks ressourcer?
7. Hvad er forskellen på private og offentlige interesser i havmiljøet?

8. Burde der efter din mening være mere eller mindre regulering i forhold til, hvor og hvordan man må fiske i 
Danmark? Begrund dit svar.

Online kilder:
A. Information (2008) “Kampen om havets kapital”
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”
C. Miljø- og Fødevarestyrelsen: Dansk fiskeripolitik
D. EU-Oplysningen: EU’s fiskeripolitik

Kapitel 5: EN BÆREDYGTIG FORRETNING?
I dette modul skal eleverne arbejde videre med kystfiskerne fra Thorupstrand. Afsættet er en både en 
nærmere undersøgelse af Kystfiskerlauget samt en belysning af eventuelle uoverensstemmelser og 
dilemmaer, der måtte være imellem økonomisk vækst og bæredygtighed. 

Arbejdsspørgsmål til modulet:
1. Hvilke sociale, miljømæssige og økonomiske fordele har de danske kystfiskere fra Thorupstrand af at have 

organiseret sig i et kooperativ?
2. Hvad mener Kystfiskerlauget er bæredygtigt fiskeri? Se kilde A.
3. MSC-mærkningen er en certificering for bæredygtigt fangede fisk. Men hvad ligger der i MSC-mærkningens 

bæredygtighedsforståelse? Jf. kilde B.
4. Hvilke forskelle og ligheder kan du finde?
5. Hvorfor tror du, at kystfiskerne vælger at fiske naturskånsomt? 
6. Beskriv de økonomiske fordele og ulemper ved at fiske naturskånsomt. 

7. Hvad betyder det for de danske fiskere (både kyst- og storfiskerne), at flere og flere udenlandske (fx 
vietnamesiske) fiskere opnår MSC-certificering? Hvad mener du om udviklingen? Begrund dit svar.
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https://www.information.dk/indland/2008/10/kampen-havets-kapital
https://www.ms.dk/sites/default/files/filarkiv/sdgrapport_200x297_fin.pdf'
http://mfvm.dk/fiskeri/
http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/fiskeri


8. Hvilke uoverensstemmelser kan der være mellem økonomisk og økologisk bæredygtighed? 
9. På hvilke områder er der en gensidig interesse i bæredygtighed?

Supplerende online kilder: 
A. Thorupstrand kystfiskerlaugs kodeks for kulturbevidst og naturskånsomt fiskeri
B. MSC-mærkningens tre principper

Kapitel 6: NYE STANDARTER
I dette modul skal eleverne arbejde mere med dynamikkerne bag certificeringsordninger, og hvordan de 
indvirker på både producenter og forbrugere. Filmen Nye standarter sætter således fokus på den nye ASC-
ordning, som WWF og det hollandske IDH har etableret. Mærkningen knytter sig alene til fiske- og 
skaldyrsopdræt (akvakultur), men har til forskel for mange andre miljømærker også et socialt 
ansvarlighedskrav. 

Arbejdsspørgsmål til modulet:
1. Hvad indebærer ASC-mærkningen? Nævn efter din mening de fem vigtigste elementer. 

2. Hvad er det for et problem, som ifølge filmen er kommet på grund af væksten i akvakultursektoren i Vietnam?
3. På hvilken måde håber man, at ASC-certificeringen vil gøre en forskel?
4. Nævn de interessenter i ASC-mærkningen, der optræder i filmen Nye standarter, og begrund deres 

motivation for at opdrætterne opnår en ASC-mærkning.
5. Hvorfor tror du, at de ikke er alle fiskeopdrættere, der har mulighed for at opnå en certificering? 

Case: Kampen om Pangasius: 
Pangasius-fisken er een af de allervigtigste opdrætsfisk for Vietnam. Men fisken har længe været udskældt 
på grund af den måde, den har været opdrættet på og på grund af fiskens relativt lave næringsværdi. Læs 
følgende online kilder:  “Carrefour decides to stop sale of pangasius” (januar 2017) og VASEP’s ‘pangasius hit 
hard by ‘fake news’  (marts 2017) og undersøg/svar på følgende:

6. Hvorfor har supermarkedskæden Carrefour stoppet sit salg af pangasiusfisk fra Vietnam?
7. Hvordan forholder VASEP (Vietnam Association of Seafood Exporters anf Producers) til Carrefours stop af 

salg for pangasius? Hvad mener VASEP er den egentlige årsag til, at Carrefour har stoppet sit salg af 
pangasiusfisk? 

8. I en periode var fisken placeret på WWF’s røde liste over spisefisk. Undersøg selv, hvorfor den blev taget af 
listen igen, og diskuter dette i plenum. 

Supplerende online kilder:
A. ASC: Læs om ASC-mærket her
B. Carrefour: Carrefour pressemedelelse (januar 2017): “Carrefour decides to stop sale of pangasius”
C. VASEP: Svaret fra Vietnam (marts 2017): ‘pangasius hit hard by ‘fake news’ 
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Kapitel 7: INTERNATIONALE ORGANISATIONER
I dette modul skal eleverne arbejde med udvalgte organisationer og deres værdigrundlag. Eleverne skal 
sidenhen analysere, hvilken rolle de udvalgte aktører spiller for bæredygtig udvikling.

Arbejdsspørgsmål til modulet:
1. Undersøg hvilke internationale organisationer, der arbejder med udvikling og bæredygtighed? Find gerne tre 

forskellige eksempler.
2. Hvilke type organisationer er de organisationer, du har fundet? Forklar og begrund forskelle og ligheder.

3. Hvordan kan hver af de organisationer, du har fundet, påvirke vores udvikling imod et mere bæredygtigt 
verdenssamfund? Hvilke aktører sigter de forskellige organisationer at påvirke (er det fx lovgivere, 
producenter, supermarkeder og/eller forbrugere)? 

4. Hvordan kan det være, at både WWF og fx danske Danida blander sig i den vietnamesiske akvakultur? Hvad 
er forskellen på de to organisationer? På hvilken måde har de arbejdet sammen om at løfte udviklingen 
indenfor akvakultursektoren i Vietnam?

Kapitel 8: FREMTIDENS CERTIFICERINGER
I dette modul skal eleverne arbejde (metodisk) med FN’s Verdensmål 12 (ansvarligt forbrug og produktion). 
Eleverne skal sidenhen undersøge og diskutere forbrugerens mulighed for at bidrage til et bæredygtigt 
ressourceforbrug.

Udgangspunktet for modulet er filmen Bag mærkerne, der bl.a. handler om bæredygtighedsbegrebet og 
certificeringsordningernes indhold og ‘bagside’. 

Arbejdsspørgsmål til modulet:
1. Tag ned i det nærmeste supermarked – eller foretag undersøgelsen via eksempelvis nemlig.com: Hvor 

mange forskellige ‘mærker’ og typer af certificeringer kan du finde? 
2. Kategoriser de mærker, du har fundet (i overordnede kategorier). Fx miljømærker, økologi-mærker, 

genbrugsmærker, sociale mærker osv. 
3. Forstår den almindelige forbruger de mange certificeringer? Foretag evt. en kort rundspørge-undersøgelse i 

supermarkedet eller diskuter det i klassen.

4. Hvordan vil man evt. kunne man konstruere bedre certificeringsordninger – brug resultaterne fra din 
undersøgelse/diskussion i klassen. 

5. Hvad kan den enkelte forbruger gøre for at handle mere bæredygtigt?
6. Hvilke ulemper kan der være ved at skulle handle bæredygtigt?
7. Kan vi stole på certificeringernes positive virkninger? 
8. Hvilke sikkerhedspolitiske og strategiske overvejelser har en småstat som Danmark i forhold til at ville støtte 

erhvervsudviklingen i ikke-vestlige lande?

Supplerende online kilder: 
A. www.nemlig.com
B. www.coop.dk/mad
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Kapitel 9: DANMARKS INDSATS
Eleverne skal i dette modul diskutere og vurdere, hvordan vi i Danmark kan og ‘bør’ bidrage til at nå de 17 
verdensmål. Baggrunden er dels den handlingsplan, som den siddende VKLA-regering vedtog i marts 2017  
– en handlingsplan for Danmarks opfølgning på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling – og dels de 
handlinger, som danske og internationale NGO’er i 2015 pegede på skulle gennemføres fra dansk side for at 
opfylde verdensmålene. 

Arbejdsspørgsmål til modulet:
1. Hvordan har VKLA-regeringen prioriteret de 17 verdensmål, som Danmark skal nå? (Kilde A)
2. Skimt hæftet fra Mellemfolkeligt Samvirke (2015) igennem: Hvad pegede NGO’erne, at Danmark burde gøre/

prioritere for at nå FN’s Verdensmål? (Kilde B)
3. Fremhæv de forskelle og ligheder, du kan finde. (Gerne med udgangspunkt i ét eller flere verdensmål).

4. Tror det er muligt for Danmark at prioritere alle mål lige højt? 
5. Hvorfor tror du, at VKLA-regeringen har prioriteret som de har gjort? Argumenter for dine tanker. 

Supplerende online kilder: 
A. Udenrigsministeriet: Regeringens handlingsplan for verdensmålene (marts 2017) 
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”

Kapitel 10: (Tværfagligt) 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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