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orord

re nder i ere
enne håndbog og dette ndervisningsmateriale er dviklet som en del af det årige projekt Ekspedition
reenland . ålet var at skabe et ndervisningsmateriale der f ngerer som en attraktiv adgang til forståelse af
bæredygtig dvikling og som m liggør tværfaglig ndervisning. er har været lagt vægt på den didaktiske metode:
at lære ved at ndersøge som også nderstreger et andet formål: at lære hvordan man lærer.
Udgangsp nktet var den fængslende historie om nordboerne vikingerne i rønland som dløste mange
overvejelser i vores team om bæredygtighed i dag. arbejdets forløb var vi nødt til at ndersøge arkæologisk
materiale for rønland i middelalderen. vordan dette k nne overføres til i dag blev så drø et. en tværfaglige
sammensætning af vores team tilførte disk ssionen mange forskellige fa etter. Sidst men ikke mindst var
dfordringen at omforme disk ssionen til et ndervisningsmateriale som m liggør at eleven selv kan skabe sin
forståelse af dfordringen ved bæredygtighed gennem tværfagligt arbejde med det historiske. å gr nd af projektets
internationale karakter sk lle materialet gøres egnet for landene anmark yskland England og strig selvom
pens m og ndervisningsmetoder er forskellige landene imellem. lle metoderne er testet i lektioner og hele
projektdage af lærere og af oplægsholdere.
i håber at vores materiale kan overføre vores fas ination af nordboernes historie til elever. i håber at deres
ekspedition vil få dem til at få ny indsigt såvel som til at stille nye spørgsmål til bæredygtig dvikling. g vi vil være
glade hvis vores materiale vil opm ntre jer som ndervisere til at kombinere perspektivet indsigten og metoderne til
at angribe akt elle dfordringer i klasseværelset.
rojektet har fået fondsmidler fra EU nder E S US programmet. pfattelserne og meningerne som fremgår af
materialet er forfatternes. E ropa kommissionen står ikke til ansvar for oplysningernes korrekthed eller f ldgyldighed
i dette materiale.
ølgende personer har deltaget i projektet: ornelia oss og ernd ssenma her issens ha sladen onn
yskland ndreas oppi h roje t gen y oppi h yskland oshina S itil
strig harles a ding
a lty of Ed ation at Edgehill University England Ulrik ørgensen enter for esign nnovation og æredygtig
mstilling ved alborg University anmark . rojektgr ppen været støttet af faglig vejledning fra hristian o h
adsen ationalm seet anmark og åre endriksen
E Sisimi t rønland tilknyttet anmarks ekniske
Universitet anmark hvis bidrag har været af stor betydning for både historiske og akt elle forhold rønland.
es den har projektet fået hjælp fra aren ræstegaard endriksen røn Skole ved ril srådet anmark .
læd jer til at benytte materialet.
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G EE
l en in rod tion

ikinger opfattes mest som krigere fra Skandinavien som tr ede mange områder E ropa med ekseditioner og
overfald. en denne opfattelse er k n delvist rigtig. ikingerne var overvejende bønder håndværkere handelsfolk
og opdagelsesrejsende. deres velmagtsdage havde de etableret handelsr ter r ndt om i E ropa så langt som til
det aspiske av. Som opdagelsesrejsende fandt de merika e o ndland
år før hristopher ol mb s
estindien . i omtaler i materialet også vikinger som nordboere.
år 9 6 nedsatte en mindre gr ppe nordboere sig i rønland. mkring
år senere forsvandt bosættelserne. an
ved stadig ikke helt hvad der skete og hvorfor de forsvandt men man kan antage at klimaforandringer var en del
af årsagen og at forandring i handelsrelationer førte til et samf ndsmæssigt ski der betød at disse bosættelser
forsvandt.
middelalderen var rønland på kanten af den kendte verden og befandt sig i yderkanten af nordboernes handels
netværk og handelspartnere. ette giver en interessant indfaldsvinkel til forståelsen af bæredygtighed i sin yderste
konsekvens. En historisk vinkel gør det lettere at forstå tingene som helhed idet de netop be nder sig lidt på
afstand til forskel fra en samtidsvinkel der har mange aspekter af a ængighed og sårbarhed som kan vanskeliggøre
opfattelsen og forståelsen af bæredygtighed.
a eriale op ordrer ele erne til a o er e e

l ende p r

l

•
•
•
•

vordan har en fysisk forandring af miljøet indvirkning på samf ndet?
vordan påvirkes forskellige segmenter i samf ndet på forskellig måde?
vad er reaktionerne på fysisk og økonomisk a ængighed? vilke reaktioner kan føre til en bestemt besl tning?
vor langt rækker m ligheden for ind ydelse på besl tninger og love for gr pper instit tioner og individer i
samf ndet? vordan kan denne m lighed dnyttes?
•
vad vil det sige at tilpasse sig samf ndet og hvilke evner vil det kræve?
or at nde svarene beder vi eleverne om at tage på ekspedition. e lærer om de historiske betingelser el og
ser at der også er problemer omkring bæredygtighed i rønland i dag el
t rønlands indlandsis smelter er også
et af tegnene på den globale klimapåvirkning på andre lande i verden. Str kt ren i verdensøkonomien virker ind på
rønlands m ligheder og kapa itet for tilpasning ligesom den gør det for mange andre lande el . E er rejsen må
eleverne spørge sig selv: vad har jeg lært? vilken relevans har det for det sted hvor jeg lever? vordan kan jeg
overføre det til andre lande og steder? å denne måde kan eleven lære at overføre den nye viden om rønland til
andre steder i verden og især til sin egen del af verden og til det sted hvor eleven bor el .
Genne e peditionen an l ende l rin
l opn
Evnen til at få fornemmelse for et sted eller et område gennem st diet af rønland.
orståelse af at klimaforandringer sker alle steder men har forskellig synlighed de forskellige steder.
pmærksomhed på rønlands eksempel vigtighed for sammenhængen i de globale e ekter af klimapåvirkning
og bæredygtighed.
endskab til forskellige tilpasningsstrategier for rønland globalt og lokalt og disses e ekt globalt og lokalt.
pmærksomhed på hvordan den lokale og globale økonomi og so iale str kt r sætter rammer for det enkelte
lands eller områdes tilpasning i form af økonomi instit tioner historisk a ængighed og traditioner .
endskab til m lighederne for at engagere sig i miljøarbejde i såvel eget område som de i verden.
deer til hvor et engagement omkring bæredygtighed skal lægges gennem et bevidst valg af tid sted handling
og aktiviteter.
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a eriale

aterialesamlingen til E E
EE
består af en lærervejledning der indeholder forslag til øvelser. isse
øvelser er dviklet af et team af forskere og ndervisere og er testet i praksis. en vi opfordrer alligevel til at man
j sterer øvelserne i forhold til elevernes nivea .
el er er r ppere i dele der er in rod ere
ordboernes rønland
rønland i dag
limaforandringer og deres virkninger
Samarbejde om bæredygtighed

ed a r nd in or ation til l reren

ver sektion i lærervejledningen introd eres med baggr ndsinformation til dig som lærer en oversigt over
øvelserne i sektionen et forslag til en sammenhængende historie og nogle dvalgte referen er. Så følger
præsentationen af de individ elle øvelser. ver øvelse har en header der viser hvilke emner den kan laves indenfor
nivea et og varigheden i klassen. rderingen af sværhedsgraden er baseret på følgende klassi kation:
e
vervejende asso ierende data materiale spørgsmål fok serer på direkte forbindelser mellem begivenheder
handlinger og konsekvenser opgaver kan løses den for dgående viden og en ændring af fremgangsmåde er
nderstøttet i ere af øvelserne.
•
elle
aterialet baseres på tekst inp t spørgsmål fok serer på ersidede og modsatrettede forbindelser via
forskellige handlinger og konsekvenser opgaverne kræver at man forbinder ny viden med allerede eksisterende
viden og at man er parat til at ændre sit perspektiv.
•
r aterialet indeholder fagsprog og repræsenterer komplekse sammenhænge relateret til økonomiske
økologiske so iale k lt relle og politiske aspekter på bæredygtighed spørgsmålene kræver evnen til abstrakt
tankegang og til at krydsforbinde til emner der k n er over adisk medtaget opgaverne kræver en holistisk
opfattelse samf ndet og et kritisk perspektiv på den påvirkning som er k lt relt betinget.
•

velserne er langt overvejende baseret på metoden: at lære gennem at ndersøge. En mere detaljeret præsentation
af metoden: at lære gennem at ndersøge ndes i et særligt afsnit i begyndelsen af man alen.
a materialets samlede formål er at nderstøtte ndervisning omkring bæredygtighed og bæredygtig omstilling
er dette perspektiv samlet op på tværs af alle øvelser i et afsl ttende afsnit hvor forskellige måder at forstå
bæredygtighed på er gennemgået.
es den ill streres de kompeten er som skal dvikles i øvelserne. E ersom materialet er skabt i rammen af
E S US programmet anvendes den e ropæiske referen eramme: øglekompeten er og livslang læring som er
relevant for de lande som har været involverede i projektet. en ndes på hjemmesiden:
.erasm spl s.org. k
le
do nload.
enne inde older erne o pe en er
omm nikation på modersmål.
omm nikation på fremmedsprog.
atematisk kompeten e og basis kompeten er i videnskab og teknologi.
igital kompeten e.
t lære at lære.
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So iale og samf ndsmæssige kompeten er.
ornemmelse for initiativ og iværksætter aktiviteter.
lt rel bevidsthed og dtryk. ompeten erne de neres her som en kombination af viden
færdigheder og holdninger til teksten.
En tabeloversigt i starten af hver introd ktion til øvelserne sørger for at der kan skabes et h rtigt overblik over
øvelsen og dens forskellige trin. er er lærerens og elevernes opgaver kort skitserede. den detaljerede beskrivelse
nder man de konkrete opgavebeskrivelser såvel som didaktiske noter og informationer om sn blesten. isse øvelser
indeholder også en sektion med variationer eller yderligere baggr ndsinformation som læreren har br g for med
henblik på at gennemføre øvelsen med klassen. enne vil både referere til nationale læringsmål og til de her nævnte
læringsmål opstillet i e ropæisk sammenhæng.
et der spe i k gælder de enkelte landes læreplaner ndes på US stikket:
hine estphalen strig anmark og England.
ærervejledningen refererer til materialerne som ndes i den materialek
for de skri lige kilders vedkommende på et US stik i boksen.
a eriale inde older
•
E E
•
•
•

E

ER
E
E

E

erlin randenb rg

ieder Sa en

ord

ert som kan rekvireres fra projektet og

irkelige objekter for eksempel kopier af genstande fra nordboernes grønlandske bygder
og n tidige skeredskaber
ildemateriale så som billeder kort tekster og laminerede sider.
igitale fortryk af aktivitetsark som eleverne skal dfylde
ræsentationer som po er point og
ler

lt materialet kan des den hentes på dansk tysk og engelsk på hjemmesiden:
. ilabonn.de ernbo roenland
et er klart at hele spektret af øvelser overstiger antallet af ndervisningstimer der normalt er til rådighed.
erfor skal der foretages et valg der svarer til det spe i kke fok s der anlægges f.eks. migration bæredygtighed
globalisering klimaforandringer et er også m ligt k n at dvælge enkelte øvelser. et kan være ny gt at lade
eleverne re ektere kritisk om deres erkendelser på baggr nd af den enkelte øvelse og med dette dgangsp nkt stille
spørgsmål til event el videre ndersøgelse før de går i gang med en næste øvelse.
ertil kommer at man alens str kt r opm ntrer til tværfaglig ndervisning. i vil gerne opfordre til at man
samarbejder på tværs af faggrænser mellem historie geogra biologi og samf ndsfag. vert fag kan med sin
spe i kke ekspertise og metode hjælpe med at ta kle dfordringerne. nformation om de forskellige fags pens m
ndes på US stikket og på ebsitets do nload sektion. En projektdag om rønlands historie event elt med en
ekstern lærer kan også være en god introd ktion til en serie af lektioner.
or at nderstøtte br gen af omp tere i arbejdet med øvelserne har vi tilføjet de følgende forslag til hvordan
forskellige so are programmer kan anvendes i sammenhæng med øvelserne.
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en a o p er

velserne er designet til at blive lavet den br g af omp ter hos den enkelte elev. en e ersom br g af omp ter
er en vigtig del af læringen vil vi anbefale læreren at anvende elektroniske medier i projektet. er giver nogle
eksempler på steder det kan være godt at søge på:
Goo le Ear http: earth.google. om
oogle Earth har et satellitbillede af jorden. er kan man nde det grønlandske landsskab og nde steder via
S data og måle afstande. er er også billeder fra mange andre steder på jorden taget af br gerne selv. ette
hjælpemiddel kan benyttes ved opslag om de steder hvor nordboernes gårde er lokaliseret velse trin og .
et kan også benyttes til at nde steder i rønland velse trin . ilsvarende til lokalisering af f.eks. val og
f.eks. et overblik over østaterne i Stillehavet velse
trin
naG in era ti e ap https: n nagis.gl en
na S er et digitalt atlas der viser kort over rønland via internettet. an kan se kort over hele rønland eller
et spe ielt kort over ordgrønland. an kan også se præ ise kort og l fotos af bygder og byer i rønland. ver
kortene ndes geogra sk information med temaer som f glekolonier og følsomme områder elge monitoreret
med S nord for
k jagtdistrikter historiske bygninger landegrænser og masser af andre temaer. ette kan
være ny gt i øvelser om lokal e ekt af klimaforandringer velse trin og som hjælp til opslag om skeri
velse .
i o ar https: pikto hart. om
ikto hart er en nem infogra sk design app som er gratis. et kræver
meget lidt at skabe otte billeder og grafer i høj kvalitet. an kan lave si
egen forside om den ndersøgelse elleverne har lavet.
i to hart kan anvendes når der skal laves individ elle ndersøgelser.
velserne der handler om den lokale virkning af klimaforandringer
velse trin
skeriøkonomi og minedri i rønland i dag f.eks.
velse kan dføres sådan at eleverne modtager informationerne på
denne måde som inp t til yderligere ndersøgelse.
ikto hart kan også anvendes til at samle res ltaterne sådan at for
eksempel res ltatet af øvelserne om nordboernes rønland velse
E trin og kan dskrives i form af grafer der viser bopsættelsernes
og bygdernes dvikling. et kan også benyttes ved ndersøgelser som
baggr nd for rollespil om klimae er i E ropa velse
hvor eleverne
kan lave oversigter og påvirkninger af deres eget miljø og hvordan so iale
og økonomiske str kt rer bliver påvirket.
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ind ei er http: mindmeister. om
en internet baserede applikation gør det m ligt for eleverne at arbejde kollektivt på det samme kort. ange
br gere logger ind på samme kort og tilføjer eller erner aspekter. å denne måde kan der opnås relevant læring
om kollektivt arbejde på internettet.
Elevernes dvikling af et kort over det lærte og relationerne herimellem indgår som opgave ved sl tningen af
delen om det historiske rønland og som samlet afsl tning af hele indlæringsforløbet. enne metode kan også
benyttes ndervejs som metode til opsamling af det lærte e er n tidens rønland eller med spørgsmålet:
vordan arbejder vi med klimaforandringer i vores eget land? velse

E http: smile.stanford.ed
æring gennem ndersøgelse er båret af spørgsmål men at stille de rigtige spørgsmål kræver øvelse. S
værktøj der er skabt til at støtte ndersøgelsesbaseret læring.

E er et

il d i lin en a de re e p r
l er der op tille
rin
ver elev skriver et spørgsmål og lægger det i b nken.
Eleverne bestemmer hvilke spørgsmål der er mest spændende. ngen ved hvem der har lagt spørgsmålet i
b nken e vælger d fra dette hvilke spørgsmål de vil gå videre med.
Eleverne inddeles i
ndergr pper. ver ndergr ppe form lerer ere forskellige svar på spørgsmålene.
Eleverne forsøger at svare på spørgsmålene ved at vælge blandt de m lige svar andre gr ppers har opstillet.
ere er fremvises res ltatet og den gr ppe der forfattede forslag til svar angiver hvilket svar de selv mente
der var det mest rammende. å denne baggr nd disk teres hvilke svar der synes at være mest dækkende for
det stillede spørgsmål.
vert trin kan introd eres af læreren. Under hele pro essen kan man se hvem af eleverne der har afsl ttet
opgaven og hvilke spørgsmål og svar den enkelte elev har bidraget med.
S
E kan anvendes af eleverne til at dtænke nye spørgsmål som opstår e er deres egen ndersøgelse f.eks.
omkring nordboernes bosætning i rønland velse trin ved sl tningen af foto i en rønland eller ej
velse eller før øvelsen vordan behandler vi klimaforandringer i vores hjemland? velse .

rin

enne

nder

el e

en meget sammensatte karakter som temaet klimaforandringer globale relationer og bæredygtig dvikling har
stiller krav om en ndervisning der åbner for at der er sikkerheder både omkring viden om problemernes omfang
og sammenhæng og omkring ideer til og valg af løsninger. erfor er det entralt at eleverne selvstændigt sættes i
stand til at ndersøge og erkende sammenhæng og dermed også selv er involveret i at drage konkl sioner. ette
materiale omsætter dette til at eleverne gennem ndersøgelsesbaserede læringsmetoder som skal stim lere deres
nysgerrighed vække et ønske om at opnå viden og dvikle deres kritisk tilgang til behandling af informationer.

ordele ed a

en

e nder

el e a ere l rin

et at stille spørgsmål vil hjælpe eleverne med at begribe den verden de lever i og hjælpe dem med at forstå det
de ser hører og læser om livet i deres hverdag. et at dvikle en sådan fornemmelse hos eleverne for at ndersøge
og at stille spørgsmål kræver en stor mængde informationer informationer som eleverne møder i deres hverdag og
8
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el e

vil møde igen i deres voksne liv denfor klasseværelset. egrebet ndersøgelsesbaseret indlæring forbinder sig med
selve pro essen at etablere viden. å denne måde er netop denne metode et gr ndlæggende element i det at lære
at lære der de neres som:
evnen til at forfølge og fordybe sig i lærepro essen at skabe og organisere sin egen indlæring også hvad angår
anvendelse af tid og kræ er både for sig selv og i gr pper. enne kompeten e er også en del af ens egen lærepro es
som sørger for at man nder m ligheder og tilgange at man evner at overkomme modstand og hermed formår
at tilegne sig viden. enne kompeten e vil medføre at man kan tilegne sig v rdere og indoptage viden og evner
såvel som at man formår at søge vejledning og formår at anvende den. et at lære at lære opm ntrer elever til at
bygge på livserfaring og på hvad man tidligere har lært på en sådan måde at man kan anvende og tilføje viden og
evner indenfor en lang række felter: hjemme på arbejdet i forbindelse med ddannelse og træning. otivation og
selvsikkerhed er afgørende for den enkeltes dygtighed. EU
Undersøgelsesbaseret læring kan også benyttes som en god metode til at dvikle elevernes evne til arg mentation og
herved ytte det blot at have meninger d som spontane ytringer til at k nne se ting i en sammenhæng og benytte
den viden som eleverne opnår gennem ndersøgelserne. ette kan følge forskellige veje f.eks. ved at identi ere
spændinger og modsigelser inden for temaet som det o e er tilfældet ved ndersøgelser af bæredygtighed eller
ved at opstille ideer og hypoteser som start på at teste krævende dsagn. å lignende måde kan det at dvikle
arg menter omkring ord og betydninger og dermed br gen af sproget føre frem til en dybere indsigt i emner i stedet
for at tage begreber de nitioner og standp nkter for givne.

Genne

rel e a l rin

enne

nder

el e

or at skabe behov for viden hos elev er og dermed dmønte e ektiviteten ved at anvende en ndersøgelsesbaseret
tilgang. år først elevernes interesse er vakt er det at dvikle og gennemføre den ndersøgende pro es logisk og
fremadskridende baseret på at støtte og inspirere elevernes nysgerrighed gennem en serie af str kt rerede og
alligevel åbne aktiviteter der skal lede eleverne gennem læringsforløbet således som ill streret i g r .
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

a e e e o or a ide
være nysgerrig
spek lere
fremsætte en hypotese
br ge fantasien
generere idéer
skabe forbindelser til eksisterende viden
identi ere problemstillinger
stille spørgsmål
planlægge ndersøgelsen

e e ere o er l rin
re riti i relation til
datakilder
anvendte evner og teknikker
kriterier for bedømmelse
holdninger
hvad der læres
hvordan det er blevet indlært
hvordan ndersøgelsen kan forbedres
hvordan ndersøgelsen dvikles yderligere
værdien af det lærte

r
•
•
•
•
•
•

e da a
lokalisere evidens
indsamle evidens
dvælge evidens
sortere data
klassi ere data
sætte data i rækkefølge

a e enin
ed a a e or indel er
o
• relatere eksisterende viden til ny viden
• beskrive
• forklare
• sammenligne
• optegne kontraster
• analysere
• fortolke
• genkende relationer
• analysere værdier
• tydeliggøre værdier
• drage konkl sioner

Figur 1. At skabe et behov for viden - oversat fra Roberts (2003: 44).
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olle ordelin en i nder

el e a ere l rin

er er en række forskellige pædagogiske strategier der kan benyttes for at støtte denne form for læring som vist
nedenfor i g r . et indebærer o est at læreren benytter sig af en rammesættende tilgang hvor læreren vælger
emnet og tilbyder materiale som tilbyder eleverne et fok s inden for hvilket de kan dvikle deres egne interesser
og spørgsmål. En forhandlet tilgang giver en større grad af åbenhed i forløbet og eleverne en større eksibilitet i at
vælge indhold og res ltater af læringsforløbet. egge tilgange er at foretrække frem for en mere l kket tilgang til et
emne hvor læreren alene de nerer og kontrollerer ndervisningsforløbets str kt r og de ønskede res ltater svar af
læringsforløbet oberts 996
Undersøgelsesbaseret læring kræver aktiv involvering af eleverne ikke k n deltagelse i den planlagte ndervisning
men også deltagelse i dviklingen af ndersøgelsens nat r og mønster som en nat rlig følge af deres egen interesser
og de spørgsmål de stiller til verden omkring dem. avidson
atling
:
. erved har den ndersøgende
læring lighedsp nkter med f.eks. problembaseret læring og også arbejdet med elevprojekter i skolernes ndervisning.
sær har den ndersøgende læring lighedsp nkter med den problembaserede læring især hvis problemet er
form leret åbent og lægger op til at eleverne skal overveje forskellige forklaringer.

reren rolle
Ele en rolle

ere l re e lednin
indre el
ele ar e de

ndi

o e l re e lednin

indre l re e lednin

o e el

ere el

ndi

ele ar e de

ndi

ele ar e de

t besl tte
ndersøgelsens
fok s

ærerens besl tning

oget valg af indhold eller lærerens
midler til at opm ntre eleverne til at
stille spørgsmål

Eleverne vælger fok s på emnet
hvilke spørgsmål der skal stilles
og hvordan ndersøgelsens skal
foregå

t anvende og
behandle kilder

lt data er valgt af læreren

æreren dleverer forskelligt
materiale hvor eleverne kan vælge
hvilke data man vil anvende.
Eleverne opm ntres til at stille
spørgsmål

Eleverne hjælpes til at nde
deres egne informationer d
fra en række kilder. Eleverne
opm ntres til at stille sig kritisk
overfor de anvendte data

ktiviteter anvendt
af læreren for at nå et
for dbestemt mål. Eleverne
følger instr ktionerne

Eleverne får tilb dt at anvende
forskellige metoder og teknikker og
lærer at anvende dem kritisk

Eleverne besl tter hvordan
res ltater fortolkes og analysers
samråd med læreren.

Eleverne drø er de res ltater de er
kommet frem til.

Eleverne når frem til egne
konkl sioner og eval erer dem
kritisk.

æreren indfører eleverne i måder
som viden konstr eres på. Eleverne
bliver gjort opmærksom på
forskellige valg og opm ntres til at
forholde sig kritiske.

ed lærerens vejledning gøres
eleverne stand til at ndersøge
det de selv nder relevant og til
at forholde sig kritiske til deres
ndersøgelses res ltater

t begribe

t nå til konkl sioner
og overveje dem
onkl sion

or dsigelige res ltater

æreren kontrollerer hvordan
indlæringen foregår ved at
lave alle besl tningerne om
indhold data aktiviteter og
konkl sioner.

Figur 2. ærerens rolle ved metoden undersøgelsesbaseret læring tilpasset fra oberts 2 1 : 2
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en følgende g r anviser entrale elementer til hvorledes eleverne bør involveres i læringen gennem de
ndersøgelser de gennemfører.

nder el e
er p p r
l
æreren tilskynder til nysgerrighed sådan at behovet
for viden opstår.
Elever:
• er nysgerrige
• tænker
• overvejer
• br ger deres fantasi
• får ideer
•
nder emner
• stiller spørgsmål
• planlægger

nder el e r er riti
n nin
æreren skaber m ligheder for at eleverne kan forstå og kan
øve kritisk tænkning.
Elever:
• sammenligner eksisterende viden med ny
• beskriver
• forklarer
• sammenligner
• sætter i kontrast
• analyserer
• fortolker
• ser sammenhænge
• vurderer værdier
• a larer værdier
• når til konkl sioner

nder el e
e a iden
æreren får eleven til at anvende kilder af information
som viden.
Elever:
• søger e er information
• samler viden
• udvælger viden
• sorterer information
• klassi erer information

nder el e er re e i
æreren sørger for at skabe m ligheder for at bade elever og
lærer kan re ektere over det f ndne.
Eleverne er kritiske i forhold til :
• informationskilder
• de egenskaber og teknikker der anvendes
• kriterier for v rdering
• meninger
• hvad har man lært
• hvordan er det blevet lært
• hvordan ndersøgelsen k nne være blevet bedre
• hvordan ndersøgelsen k nne videre dvikles
• værdien af det lærte

Figur .

ndersøgelse bygger på spørgsmål tilpasset fra oberts 2 1 : 9 .
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å samme måde bør læreren str kt rere ndersøgelsen på et passende nivea der gør det m ligt for eleven til at
dvikle sin forståelse tilstrækkeligt. an kan anvende en skri lig ramme for ndersøgelsen for at støtte pro essen
som vist i g r

•
vad er hovedspørgsmålet i din ndersøgelse?
•
vad er påstanden. Skriv det som en form lering
•
vem kom med den påstand? æste d den en artikel eller så d den på lm?
•
vad er årsagerne til denne påstand?
• Er der nogen viden der kan støtte arg mentet? iv detaljer information fakta viden
•
vad ved d om de ting som nderstøtter dette arg ment?
• Er der nogen modarg menter? vilke og hvem fremkommer med dem?
• betragtning af arg menterne og den f ndne viden må påstanden da modi eres?
• betragtning af arg menterne den f ndne viden og modarg menter hvad er da din konkl sion?
•
vad mere må d ndersøge eller forsøge at nde d af?

Figur . En skri lig ramme for undersøgelsen tilpasset fra oberts 2 1 :

.

år man anvender ndersøgende læring kan det betyde at læreren må j stere sin forventning om at få de korrekte
svar i enhver sit ation og i stedet fok sere på læringspro essen. m end dette ikke forhindrer læreren i at stille
spørgsmål til videre overvejelser og gå i dialog med eleverne om deres besvarelser.

r

en a

nder

ende l rin i

el erne

e øvelser som ndes i materialet fra dette projekt er ikke a tomatisk og i deres dformning en dfyldende
tilrettelæggelse af en ndersøgende læringspro es. or at øvelserne skal k nne leve op til at være
ndersøgelsesbaserede må øvelserne af læreren tilrettelægges med fok s på pro essen og indrettes here er. ette
kan ill streres i eksemplet med sim lering af forandringer i nordboernes levevilkår i øvelse om ordboernes
rønland.

a e e o or a

ide

il øvelsen skal der opfordres til spørgsmål som: vorfor forsvandt ikingeboerne e er
år? vordan overlevede
ikingerne det hårde klima i rønland vilke dfordringer måtte ikingerne klare og hvordan gjorde de det?
e ledende spørgsmål kan gives af læreren eller de kan opstilles af klassen selv f.eks. e er en kort fortælling fra
lærerens side. o mere klassen selv deltager jo større bliver engagementet og ønsket om at lære noget af øvelsen.

n endel e a da a
Sim lationens forløb er baseret på data så som det respektive klima i de forskellige perioder de m lige jorddyrknings
forhold hvad der sker med jagten intensiteten af handel i den pågældende periode såvel som andre historiske
begivenheder. ennem sim lering får eleverne adgang til data.

12
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or ol e o

a e

enin

er arbejdes erfaringsbaseret med henblik på at nde svar på de tidligere stillede spørgsmål. løbet af pro essen
arbejdes der med spe i kke nderspørgsmål: vordan hænger de forskellige faktorer sammen? vilke tilpasninger
var m lige? Eller: vordan havde faktorerne ind ydelse på samf ndet?

e e ion p

a r nd a l rin

orl

e

fsl tningsvist fok seres der på lærepro essen og læringen. Eleverne høres om hvor sikre de er i deres forståelse
og hvilke spørgsmål der stadig står åbne. å denne måde kan elevernes konkl sioner stadig være åbne og endda
åbne m lighed for at ndersøge videre. or eksempel kan de i øvelse E v rdere deres res ltater i forbindelse med
nordboernes tilpasning. Så bliver det nye ledende spørgsmål: asser vores res ltater til de arkæologiske f nd der
er gjort.

nder

el e a ere l rin

derli ere re e ioner

i håber at den ndersøgelsesbaserede læring vil vise sig ny g som ndervisningsmetode.
ette sidste afsnit er lavet for at hjælpe med at re ektere over den metode som hidtil har været anvendt i praksis
og vi modtager gerne tilbagemeldinger der forholder sig til vores forslag til fornyelse. et lægger op til følgende
spørgsmål til metode og materiale:
vilke øvelser var bedst med henblik på at lære anvendelsen af ndersøgelsesbaseret læring?
vorfor?
vilke spørgsmål blev stillet af læreren og hvilke af eleverne? vordan opførte eleverne sig overfor hinanden?
å hvilken måde førte ndervisningen og anvendelsen af materialet til at give forståelse af sammenhængen
mellem global handel klimaforandringer og den lokale tilpasningsevne?
vilke metoder er bedst med henblik på at lære eleverne at forbinde viden og metode sådan at de kan løse de
dfordringer omkring bæredygtighed der er i dag?
Er det m ligt at anvende tilsvarende metoder fremtidig ndervisning?
vilke emner sammenhænge eller resso r er k nne dvikles til hvilken type elever?

e eren er
•
avidson .
atling S.
: o ards the estion led rri l m
in: isher .
. inns Eds : Issues
in Geography tea hing. o tledge almer ondon S.
9 .
• E ropean Union EU
: ey ompeten es for lifelong learning: European referen e frame ork.
• oberts . 996 : ea hing styles and strategies in: ent . . ambert . aish and . Slater Eds :
Geography in Edu ation: ie points on tea hing and learning. ambridge University ress ambridge
S.
9.
• oberts .
: Learning through enquiry. eographi al sso iation She eld.
• oberts .
: Geography through en uiry: approa hes to tea hing and learning in the se ondary s hool.
eographi al sso iation She eld.
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E

ord oerne Gr nland

n rod

tion

i ori e e i en eder
ordboerne o e omtalt som vikingerne bosatte sig i rønland i år 9 9 6 e er rist s.
mkring
år senere forsvandt kolonierne. a ans Egede kom til rønland i
for at lede
e er ordboerne fandt han bostederne forladt. idlig forskning antog at de havde været de af
stand til at tilpasse sig klimaforandringen nder den ille stid at de havde dpint deres nat rlige
resso r er og derfor døde de af s lt. en forskere i dag ser anderledes på det og mener snarere
at det var på gr nd af ere forskellige årsager.
limadata hentet fra is kerner boret op af indlandsisen viser at fra midten af det . årh ndrede
oplevede vikingerne en større hyppighed af kolde og rå vintre og somre som kom lige e er
hinanden. en de overlevede det køligere klima i
år. ette var k n m ligt fordi de ændrede
deres måde at leve på. prindelig havde de kvæg der græssede ved deres gårde men de måtte
afgive mange h sdyr i løbet af de første sædvanligt kolde år og endte med at leve af havets
pattedyr for det meste sæler som dgjorde
af deres føde. er er intet kendskab til at denne
fødekilde var i fare for at blive dpint.
aktisk lykkedes det ordboerne at beholde og sikre deres bestand af rener og adgang til fangst af
sæler og havf gle på en bæredygtig måde gennem lovgivning og folkeretsdomstol. ra såvel den
tidlige som den senere periode fandt man knogler fra disse dyr i bostedernes a ald.
en da det barskere klima startede blev langt de este gårde e erhånden forladt. Store
landarealer blev br gelige til landbr g og nordboerne begyndte at samles i store bygder.
E erhånden som jordbr g og h shold skr mpede ind overtog de store landbr g arbejderne fra
de små nedlagte br g. ette førte til en prod ktions og magtkon entration og afstanden mellem
rig og fa g voksede.
gså økonomien forandrede sig. ordboernes væsentligste årsag til at nedsætte sig i rønland
var adgangen til hvalrostænder og skind vigtige e ekter i den tidlige vikingehandel med kostbart
gods. en den øgede handel med sland gav en lettere adgang til skind og e erhånden som
korsridderne kom d i verden k det e ropæiske marked adgang til den afrikanske ibenholt
som k nderne foretrak frem for hvalrostænder. Som følge af den svigtende handel mistede de
grønlandske norboere deres adgang til ting som metal og byggematerialer. e norske sømænd
der havde stået for handlen med rønland mistede i år
deres ind ydelse på ordatlanten.
en blev overtaget af anseforb ndet men selvom forb ndets skibe var større så var de mindre
egnede til at sejle på rønland.
ødet med n itterne som indvandrede nordfra i rønland gav nye m ligheder men k nne også
være årsag til kon ikter. er var både tilfælde af handelsa aler og stridigheder.
9 stod der i
de slandske nnaler at skrællingerne sandsynligvis n itterne angreb rønlænderne dræbte
mænd og fangede drenge og gjorde dem til slaver enne referen e k nne måske tolkes
som tab af til både som man br gte til sælfangst og jagt og k nne betyde at et enkelt angreb
kostede de grønlandske nordboere så meget som
af deres aktive voksne jægere.
e gradvise forandringer havde været en stor dfordring for ordboerne. ilpasningen k nne
stadig have været m lig men det ville have krævet en f ldstændig ernelse fra deres egen
rødder. igesom med de este dfordringer så er det dem med magten der rammes sidst. g
14
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1.

dermed er det m ligt at det var lederne der var villige til forandring. En række m lige måske sammenfaldende
gr nde til at de grønlandske nordboere ddøde k nne være: man forlod rønland og rejste tilbage til Skandinavien
der kom sammenstød mellem n itterne og de E ropæiske hvalfangere man pådrog sig sygdomme og endelig:
klimaforandringerne. en de grønlandske nordboeres endelige skæbne er stadig et åbent spørgsmål.

r

ro

el er

aterialet til nordboernes rønland består af fem øvelser som både kan anvendes i rækkefølge eller enkeltvis.
nr

C

e ne

l rin

l

ari

vor ligger rønland?

t forstå forskellige geogra ske kort og at k nne
v rdere kortets kilde

olkning af nordboernes
genstande

t forstå træk ved de grønlandske nordboers liv

andnam
bosteder

etablering af

min
min 9 –
min med
dendørs aktiviteter

enntnis ber igrationsgr nde nd ie si h
so iale Str kt ren in r nland hera sbildeten

in.

t forstå årsagerne til til ytningen og hvordan
so iale str kt rer etableres
E

Sim lation af norboernes
rønland
ordboernes tilpasning

ed

min

t forstå de forandringer der sker perioden hvor 9 – 135 min
man bosætter sig
t overveje tilpasninger og disses bivirkninger

45 min

vis øvelserne anvendes i et forløb er der en særlig nderliggende historie til de øvelser
n rod tion el e
ikingerne nedsatte sig rønland år 9 6. eres liv i rønland er stadig et emne for arkæologisk forskning. Under
ekspeditionen til rønlandvil vi forsøge at nde viden om hvordan det var at leve i rønland i vikingetiden. fortæl
ikke eleverne om koloniernes forsvinden endn
ind rønland på kortet.
n rod tion til el e
rkæologer har f ndet e erladenskaber fra nordboernes bygder. isse hjalp til en større forståelse af hvordan
nordboerne levede i rønland. vad kan d nde d af ved at se på genstandene?
n rod tion til el e
hvor d har set at livet var temmelig svært
slog sig ned i rønland.

rønland så må man stille spørgsmålet om hvorfor nordboerne

n rod tion til el e
orskerne kender til visse historiske begivenheder og forandringerne livsvilkår. an d ved at forsøge at sætte dig
ind i disse vilkår forstå hvordan de påvirkede nordboernes liv i tidens løb?
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1.

E ES
istoriske begivenheder

n rod tion til el e E
har set hvordan klimaforandring og handel påvirkede nordboernes kolonier og hvordan de forsøgte at tilpasse
deres jordbr g og handelsstrategier. ad os n se på hvad forskere fandt d af omkring nordboernes reaktioner.
on l ion
vad har vi lært fra nordboerne om bæredygtighed dag?

i era r
• rneborg . 99 . ikingerne i ordatlanten. e nordiske samf nd i sland og rønland og E ropa. orden og
E ropa i ikingetid og iddelalder. . nd. øbenhavns Universitet
se m s lan ms orlag:
9
• rneborg .
. et E ropæiske andnam ordboerne i rønland. rønlands forhistorie. . . lløv.
øbenhavn ordisk orlag: 9
• ette rneborg iels ynner p an einemeier:
man iet and S bsisten e atterns in orse reenland
.9
.
: r haeologi al nterpretations in o rnal of the orth tlanti
ol.
pp. 9
•
gmore et l.: orse reenland Settlement e e tion on limate hange rade and the ontrasting ates of
man Settlements in the orth trlantiv slands in r ti nthropology ol.
o.
pp.
6
•
gmore et. al.:
lt ral adaptation ompo nding v lnerabilities and onj n t res in orse reenland in
S
9
p. 66
• irsty . olding: eoar haeologi al investigations at Sandhavn so th reenland on nti ity epartment of
r haeology rham University
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Eleverne bliver opmærksomme på de forskellige elementer og
den kompleksitet der indgår i at besvare spørgsmålet om vor
ligger .. ?
Eleverne kan v rdere kvaliteten og br gbarhed af forskellige
typer kort og de forskellige perspektiv de præsenterer verden i

er i
in

E ne

Ele op a e

Skabe en forståelse Eleverne opbygger
en beskrivelse d fra
af rønlands
informationer de løbende
pla ering
får til rådighed
orskellige
måde at lave
kortprojektioner

e al ere

eskriv forskelle i
projektion og hvordan
opfattelsen af rønlands
pla ering ski er

rerop a e
æreren skaber
progressionen så eleverne
løbende introd eres for ny
information
orklare hvordan
projektionerne er lavet og at
de hver på deres måde viser
et korrekt billede

a erialer
ræsentation : vor er rønland?
billede
og evt. print af billede

ræsentation
illede og

: vor er rønland?

e ri el e

præsentationen vor ligger rønland? indeholder en række kortprojektioner med
informationer der gør det m ligt for eleverne at opbygge en mere kompleks forståelse af
rønlands pla ering. Slide kan br ges til at sikre at alle elever får pla eret rønland på
verdenskortet. Eleverne bliver bedt om at i en skri lig opgave at beskrive rønlands pla ering
med afsæt i de information de har fået fra billede .
E erfølgende tages billede
tages i br g. isse gør det m ligt for eleverne at tilføje
information til deres oprindelige beskrivelse om hvor rønland er. et kan være ny gt at ddele
printede kopier af billede
som eleverne kan tage et gr ndigere kig på.
Som afsl tning læser eleverne den tekst de har skrevet om rønlands pla ering op for hinanden.

EXPEDITION GREENLAND

vad kan vikingerne lære os om bæredygtighed?

17

.

E ES
vor ligger rønland?

E er at eleverne har præsenteret deres beskrivelse af rønlands pla ering bliver de bedt om forklare forskellene
mellem kortene og stil spørgsmål om hvilke overvejelser det fører til. r g n billede og til at lægge op til en
disk ssion af hvor br gbar og nøjagtig er ator projektionen er. et kan være ny gt at have en glob s som kan
synliggøre og åbne for disk ssionen af hvilke begrænsninger kort har i forhold til at beskrive orden. Spørg eleverne
om hvorledes deres opfattelse af rønlands pla ering ændrer sig som følge af de forskellige projektioner.

18

EXPEDITION GREENLAND

vad kan vikingerne lære os om bæredygtighed?

G

GE

ol nin a en ande ra nord oerne
a
i ea
id

li

istorie
mellem
evt.

E

o

E

ord oerne Gr nland
E
GE

el

ÜBUNG
E SE

nin er

A
B

min tter

eder or l rin

o pe en er

e al ere

e ri el e

t lære at lære

ktiviteten vækker nysgerrigheden hos eleverne og skaber
behov for at forstå tingene. Eleverne kommer til at forstå nogen
vigtige træk ved livet for nordboerne i rønland

idenskabskompeten e

Elevernes analytiske og kon ept elle tankegang trænes ved at
kombinere information med observationer.

lt relt indblik

velsen skaber opmærksomhed omkring eget k lt relle
perspektiv sådan at det ndgås at tingene del kkende
betragtes som genstand.

er i
in

E ne

Ele erne op a er

ntrod ktion til
Ekspeditionen

psamling af spørgsmål til
ndersøgelsen

algfri variation:
Udendørslege for at nde
genstande
15
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ive data for
bosættelser og
information om det
som kan ndes i dag

a eriale
avle

S baseret e ersøgning af
ting eller samarbejdsspil

Sørge for opgaverne til
eleverne

E ersøgning: S beholdere til
sedler med anvisninger.
Samarbejdsspil: træstakit tavle
reb kosteska

isk ter i små gr pper den
enkelte genstands f nktion

Sørge for materiale til
eleverne

illeder af genstandene
ateriale
billeder
ateriale
og ark til
besvarelser ktivitetsark

nddel eleverne i
gr pper aktivitet:
handel at ska e føde
so iale relationer

amle tekster ateriale
og m lighed for besvarelser
ktivitetsark

Sammenligne informationer Sammenligne de
fra genstandene
informationer der kommer
fra alle genstandene og
informationerne fra de
gamle tekster: orbered en
præsentation.
ave et kort over
sammenhænge

reren op a er

Understøt str kt rering iagram hvori sammenhænge
r pperne præsenterer den
kan beskrives ktivitetsark 6
af sammenhænge og
indsamlede information og
laver et dkast til diagram over informationer
sammenhænge
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E ES
olkning af genstande fra nordboernes bosætninger

er li

ortæl eleverne at vikingerne nedsatte sig i rønland år 9 9 6 og senere endda kom til merika et par h ndrede
år før ol mb s. is beliggenheden af rønland og merika på kortet og des den vikingernes r te. er er f ndet
e erladenskaber i to områder som er markeret på kortet. Eleverne skal påtage sig rollen som forskere der
ndersøger vikingernes historie i det erne og gamle rønland i det høje nord. ør ekspeditionen påbegyndes skal
eleverne opstille og nedskrive spørgsmål som de ønsker besvaret gennem ndersøgelsen. isse kan evt. skrives på
en tavle eller opstilles i
programmet S
E.

Eleverne laver 9 små gr pper. ver gr ppe får en genstand eller et billede af en ting ateriale
og et arbejdsark
. eres opgave er n at nde d af så meget som m ligt om nordboernes liv i rønland d fra genstanden og
dens oprindelse og anvendelse. r pperne har min tter til dette. E ersom genstandene ikke er sådan lige at
forstå kan man give eleverne mere materiale del e er del aterialeark
. an kan også stille nogle spørgsmål der
giver dem nye ideer.
or at holde styr på arbejdet i gr ppen er det en god ide at sørge for at rollerne fordeles sådan at en sørger for at
holde tiden en anden præsenterer res ltatet og en tredje sammenholder materialet.

det næste trin kommer gr pper med genstande fra samme praksisfelt jagt handel ska e føde sammen. e får
aktivitetsark
og de historiske tekster om rønland ateriale
.
e nye gr pper dveksler eleverne de informationer som de dleder af deres genstand og fra teksten. ette kan
hjælpe dem til at a lare deres antagelser om nordboernes samf nd i rønland og til at lave en lille præsentation.
e har min tter til dette.
ollerne i gr ppen skal fordeles på ny til dette trin.

2

a eriale
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vorfor blev
g rerne ikke
fremstillet i
rønland på trods
af hvalrostandens
elfenbenets
oprindelse?

Vikinge bosætninger og jagtområder
Værksteder med forarbejdning af hvalrostand
Figurernes ndested

:

:

.

Eksempel fra materiale B2
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il sl t skal hver gr ppe fortælle hinanden det de fandt d af.
enne information tilføjes til et fælles diagram over sammenhænge
kon ept elt kort med re forgreninger: føde handel miljø og
so iale str kt rer ktivitetsark 6 .
ængigt af elevernes nivea og erfaringer kan kortet laves alene af
eleverne eller læreren kan lave det mens eleverne fremlægger deres
præsentation.

.

ad

Samf nd
magt

ikingernes
liv i
rønland

iljø
klima

andel

arian er
or at sim lere en arkæologisk dgravning den at gå for dybt
ned i metoden kan der laves en rejse og en skattejagt og her er
ere ideer om dette:

:

a ea
Et område bliver på forhånd kaldt dgravningsområde. Eleverne får at vide at der her er skj lt nogle genstande som
blev f ndet i rønland som e erladenskaber fra nordboerne. Eleverne skal lede e er genstandene som kan være fra
middelalderen. æreren kan lave et kort over området eller et dgangsp nkt en linje og et skema. Eleverne skal n
måle afstanden fra dgangsp nktet og markere på linjen hvor de fandt genstanden. il hjælp ndes ktivitetsark
eller et kort over området. pgaven gå så d på:
• at nde genstande som ser d til at stamme fra middelalderen samt
• at indtegne ndestederne i rasternettet eller på kortet med dgangsp nkt i afstanden fra dgangsp nktet.

rien erin l
Som forberedelse skj les ere vink hints i området gerne i en lille lmr llebeholder. oordinaterne er noteret
og i hvert vink hint er der nye koordinater at søge e er. et sidste leder så til genstanden. ver gr ppe modtager
n startkoordinater og en S til at lede e er deres genstand. Eksempler på historiske r teanvisninger til br g ved
navigation ndes i ateriale . ertil kan bl.a. benyttes eo a hing som ndes beskrevet på
https: de. ikipedia.org iki eo a hing

EXPEDITION GREENLAND

vad kan vikingerne lære os om bæredygtighed?

21

.

E ES
olkning af genstande fra nordboernes bosætninger

E en rre e
lassen skal igennem adskille gr ppespil som sim lerer rejsen til rønland og dgravningen. or at organisere de
forskellige aktiviteter er det bedst at lave gr pper på 6 elever. ogle øvelser kan laves i små gr pper andre kan
laves af alle eleverne. E er hver øvelse modtager eleverne en genstand som de skal analysere e erfølgende. Som
inspiration til tilrettelæggelse af disse eventyrrejser se den e erfølgende oversigt:
Eksempler på gr ppe lege som kan sim lere dgravninger:
e e ed d En gr ppe på elever får et stykke fast pap på
m 6 r nde træ stokke et reb og en
kost.
er det deres opgave at bringe alle gr ppemedlemmer over en distan e på 6 m den at røre g lvet. f
sikkerhedsgr nde er vigtigt at nderstrege at man ikke må kaste med ting.
ande r ppen modtager et antal kosteska er sådan at hver person har et kosteska . Eleverne skal n tage
opstilling i to rækker overfor hinanden. ver person rækker den ene ende af sit kosteska til den anden overfor
sådan at der fremkommer en bro. En e er en skal eleverne n gå over broen fra den ene ende til den anden.
ne or
r ppen får m lighed for at se vejen fra den ene ende til den anden a.
m Så skal de
memorere den og måske få en kons ltation hos nogen om hvordan man nder den når man ikke kan se. E er
fem min tter får de bind for øjnene og skal n komme fra den ene ende til den anden med hjælp fra hinanden.
er
Eleverne skal bestige en stejl bakke med forskellige handi aps: et benet blind den at tale med en
anden hverken med tale eller med gestik. e bliver stillet op ved en skråning ikke for tæt på hinanden før de
trækker et papir med deres handi ap på.. Så skal de nde en måde at få alle op til toppen.
nde o r der En samling billeder g ider eleverne til at nde stedet hvor en genstand er pla eret. ra et
a ildet område til et andet sk lle det være m ligt at nde videre selvom billederne er meget detaljerede og
små.

22
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1.B

e le o er a e En gr ppe på skal tilbagelægge en distan e på a. meter. Som nderstøttende materiale
dleveres 6 stykker pap
m e må k n træde på pappet. ver gang et stykke pap pla eres på jorden
vandet den at nogen rører det i at sek nd tabes dette pap.
a i å g lvet ligger ere ark papir og to linjer markerer kysten. gr pper stiller sig op en på hver side og den
ene gr ppe får bind for øjnene. e der kan se g ider n den anden gr ppe over vandet. vis en af dem der
skal over vandet rammer ved siden af papirarket skal de starte forfra. id: min tter.
in p i en En gr ppe elever laver en r ndkreds. lere objekter er blevet stillet delvist skj lt ma
meter
derfra.
skal eleverne nde objekterne den at slippe kredsen. e må laven en kæde den at slippe
forbindelsen til kredsen men k n ved at holde hinandens hænder. an må heller ikke være denfor kredsen i
mere en 6 sek nder. vis et medlem er væk i længere tid end 6 sek nder skal vedkommende have bind for
øjnene. vis kæden brydes skal den første have bind for øjnene.
G o er en le er En line forbinder en afstand på 6 meter.
er det gr ppens opgave at få alle over den
at falde ned af linen. vis en af deltagerne falder ned skal alle starte forfra.
derligere informationer om eventyrrejser kan ndes de følgende kilder: https: de. ikipedia.org
bente erspiele og ilsdorf nd istner: ooperative bente erspiele
99
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a r nd in or ation til l rerne o
Gen ande

ed relation til

en andene

de
r
til l an
Eksempler på pilespidser lavet af rensdyrgevir. en største er fra
og
kan dateres til år
. e tre mindre er fra den østlige bebyggelse
og
typemæssigt en vikingeting fra a. år
. angerværktøjet kan først synes at være
et våben. e este elever har et billede af vikinger som vilde kæmper og krigere.
an kan hertil svare ved at spørge hvorfor og mod hvem nordboerne kæmpede.
lassen kan se faren ved at holde fast i deres egen k lt r og deres egne fordomme
når de indser at de tolkede dette redskab som et våben.

:

odel a en d
enne legetøjsbåd er sikkert meget lig den type både som nordboerne anvendte
til hverdag i deres bygder. en blev f ndet nder dgravningen af den vestlige
bebyggelse
a åden er en vigtig genstand i skattejagten. er er adskillige
spørgsmål man kan disk tere med eleverne for at forstå dagligdagen for
nordboerne for eksempel: an denne båd sejle over havet ned til sland ? vor
mange mennesker skal der til for at sejle den? Eleverne vil k nne forstå at
nordboerne var a ængige af handelsskibe der kom fra orge og at sælfangst var
en kollektiv handling.
:

e l
Eksempel på et jernsegl. Seglet indikerer en art landbr g og det kan have været
br gt til korn men er mere typisk for halm. Eleverne kan tænke over hvorfor seglet
er så lille og tænke på om perioden hvor der voksede korn eller halm var så lille at
afgrøden aldrig blev særlig høj.

:
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Gen ande a o ial ara er
rna en p en i pe a
ispestaven toppen af staven og bisperingen blev f ndet i bispens grav i ardar
kirken
i den østlige bebyggelse. en er lavet af hvalrostand fra rønland men
er sandsynligvis dskåret i orge og er kommet sammen med biskoppen tilbage til
rønland. ispestaven viser at nordboerne var kristne og ill strerer kirkens magt.
et giver også m lighed for at konkl dere noget om hierarkiet indenfor kirken idet
bispesædet i ardar var det vigtigste af dem alle.
ispestaven er fremstillet i kopi ved hjælp af
alborg Universitet.

print dført af Søren

omsen ved

:

l rin
ypisk vikingetids sølvring f ndet på en gård i den østlige bebyggelse. en er en af
meget få ædelmetal genstande der nogensinde er f ndet i rønland. Eleverne kan
forstå vigtigheden af at importere l ks svarer som k nne fastslå stat s og rigdom.
e kan også se at de der slog sig ned i rønland var relativt set fa gere end de
tilrejsende nordboere fra orge og anmark hvor man fandt mere ornamenterede
smykker af ædelmetal.

:

e l dnin
En typisk middelalder hætte fra erjolfsnæs kigaat i den sydøstlige bebyggelse
o længere den tynde del af hætten var jo mere moderne var den det
er her de grønlandske nordboere f lgte sædvane og mode i middelalderens
E ropa. ordboerne beholdt stadig deres egen k lt r på trods af de f ldstændigt
anderledes levevilkår.

:
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Gen ande o

ar

ed andel a

re
alro n de
år eleverne begynder at beskrive genstanden i detaljer kan de i første omgang
fortælle hvor tanden har siddet. t stille spørgsmålet om hvad der har siddet
i det h l kan føre til at se hvad genstanden er for noget. an kan stille dem
spørgsmålet: vorfor tror d at det k n er hovedet der er f ndet og ikke
resten af skelettet? å denne måde kan eleverne forstå at nordboerne k n
jagede hvalrosser for deres tand og ikke for at spise dem. et var vanskeligt at
transportere hele kroppen og derfor blev sn den h gget af og tænderne tr kket
d på stedet. n få stykker hvalrostand er f ndet i rønland og eleverne vil k nne
forstå at man anvendte det som handelsvare og ikke br gte hvalrostand selv.

:

valros kraniet blev fremstillet i
.ma k te hnik. om

print af

a k e hnik

ne en
nestenen er f ndet i ingittors a langt nordvest fra vikingebebyggelserne. et
har indh gget navnene på nogle jægere og datoen for hvornår de var der. Eleverne
kan se hvor langt nordpå nordboerne rejste for at jage hvalros. år man ser på
den distan e bliver det klart hvor vanskeligt det måtte være at transportere hele
hvalrossen selvom den k nne have været føde til mange.

:

a ri er
Skakbrikkerne er f ndet på øen e is og var sandsynligvis lavet i Skotland eller i
orge af grønlandsk hvalrostand. Eleverne kan forstå hvorfor hvalrostand var sådan
en værdif ld vare til at handle med. e kan også forstå at der ikke var kapa itet til
at lave den slags i rønland de bidrog bare med råmaterialet.

:
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Eleverne bliver opmærksomme på de forskellige årsager
der kan være for migration og bliver i stand til at forklare
hvordan de so iale str kt rer i nordboernes bosætninger
har dviklet sig
Eleverne kan v rdere kvaliteten af forskellige historiske kilder

er li
in

E ne

Ele op a e

rsager til
bosætning på
rønland

rder de forskellige årsager
til ytning og sorter dem i en
prioriteret rækkefølge

Sammenlign sagaen æs sagaen og fortolkningen
og dens fortolkning af den og sammenlign
hvordan de to tekster
beskriver årsagerne til at
Erik en øde slog sig ned
på rønland
5

5

isk ter de
forskellige
beskrivelser af
Erik en øde
eje til rønland

alg af
bosætningssted
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vervej årsagerne til at
beskrivelserne af Erik en
øde er så forskellige

Udpeg via oogle Earth
entrale p nkter på rejsen
til rønland
Udvælg kriterier for hvilke
områder det var mest
attraktivt at bosætte sig i og
dvælg gårdene samt noter
de benyttede arg menter
ktivitetsark

rerop a e

a erialer
aktakort ateriale
med forskellige
årsager til ytning: lygtninge pga.
kon ikt landsforvisning fødevaremangel
økonomiske handelsm ligheder
eventyr og berømmelse m ligheden
for at k nne herske over et land
dforskningsm ligheder

orklar eleverne de
ord som de har br g
for hjælp til at forstå

ekstvarianter fra sagaerne
ateriale

Spørg eleverne hvorfor
den samme person
kan være beskrevet
så forskelligt br g
kildekritik
ræsenter r terne

andkort over r terne ræsentation
og S koordinater med entrale p nkter

iste med kriterierne ræsentation
og
Spørg eleverne hvad
billedkort med koordinater for de 6 gårde
de v rderer som
. Evt. benyttes omp tere med oogle
entrale kriterier for at
bosætte sig et bestemt Earth eller det elektroniske kort sammen
med koordinaterne til de 6 gårde.
sted
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andnam etablering af bosteder

e ri el e

Eleverne skal re ektere over årsagerne til at vikingerne slog sig ned på et så barskt sted som rønland. el eleverne
i to gr pper. Uddel fakta kortene der beskriver forskellige m lige årsager til indvandringen jf. ateriale
. e
to gr pper skal n vægte de forskellige årsager til at nordboerne slog sig ned på rønland. vilke årsager v rderer
eleverne er mest sandsynlige?

et er vist hvorfor vikingerne slog sig ned på rønland. e eneste tilgængelige kilder er sagaerne. en ene af
gr pperne skal læse sagaen om Erik en øde og den anden gr ppe skal læse fortolkningen heraf ateriale .
Spørg eleverne om der er ord de har br g for hjælp til at forstå. Eleverne sorterer igen deres fakta kort og
præsenterer e erfølgende for den anden gr ppe hvilke årsager deres tekst pegede på.

eksterne handler om den samme person men viser forskellige dtryk. r g dette til at re ektere over kvaliteten af
kilderne. Eleverne skal e er læsning af disse tekster kort karakterisere Erik en øde.
ere er disk teres i klassen:
• Sammenligning af de forskellige fremstillinger af Erik den øde og
•
ævn m lige gr nde til disse forskelle.

Udfaldet af disk ssionen skal gerne indeholde følgende tre årsagsforklaringer:
• Sagaer gengiver perspektiverne fra samf ndets top lige som det er tilfældet med mange andre historiske tekster.
e beskriver herskerne mens det ikke forklares hvordan almindelige mennesker oplevede datiden. teksterne
om Erik en øde ses perspektivet fra hans konk rrent på sland.
• eksten blev skrevet af en islænding d fra dennes perspektiv altså fra islandske normer. rønland blev betragtet
som et ernt og eksotisk sted. aktisk var livsbetingelserne på rønland ikke værre end de var visse steder på
sland f i es jordene
•
istorien er tidstypisk fortalt på en middelalderlig måde nderholdende historier om riddere og helte og deres
eventyr. e almindelige biogra er har ikke det element af nderholdning.
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E ES
andnam etablering af bosteder

1.C

å oogle Earth leder eleverne e er steder ndervejs på rejsen til rønland. ergen var o e dgangsp nktet
for rejsen. Et stop på r ten var Sne lsnes 6
.
9 .
. erjolfsnes 9 9 .
.
var et vigtigt p nkt at orientere sig mod og Sandhavn 9 9 .
.6
var den
sydligste bosætning på rønland.
is dere er eleverne et landkort over vikingernes r te billede i præsentation
. kan evt. kort disk tere hvilke
fordele vikingerne har ha ved enten at sejle langs kysten eller ved at krydse havet.
de i ori e ilder e e e
li eder
•
vem end der ønsker at indtage dette land skal sejle r ndt om isen til sydvest og vest indtil han kommer forbi
alle de steder hvor isen kan ses. ra denne side skal han nærme sig landet ing s mirror
•

ed k rs sejlende fra sland skal man sejlede d fra Sne lsnes der ligger i sland et d sin åretag nordvest for
o kesnes. Sejl da en dag og en nat sydvest for at ndgå isen ved ngerneskeere eskrivelse af rønland fra
det . årh ndrede

Spørg eleverne hvilke kriterier der kan nævnes for at
vælge et sted at bosætte sig på rønland. iv evt. en
nærmere forklaring af de hovedårsager der nævnes i
billede i præsentationen .

∅29a

a eriale
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lassen inddeles i 6 gr pper. lle billedkortene over
gårdene vises i klassen. ver gr ppe skal br ge
landkortet til at besl tte hvor de ønsker at bosætte
sig. ordi målinger af iskerner fra ndlandsisen viser
at n tidens klima er nogenl nde det samme som
dengang nordboerne bosatte sig på rønland kan
eleverne br ge oogle Earth til at se områderne
koordinater fra materiale
:
61° 9‘20.55“N | 45°31‘1.5G“W

Gengivelse af Materiale C3
andkort: oussell, . 19 1 Farms and
hur hes in the edieval Norse Settlements
of Greenland.
eddelelser om Grønland 9: 1 5 .
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1.C

E ES
andnam etablering af bosteder

ort med navneforkortelse og koordinaterne for de 6 gårde:
9a 6
Ø71

6

9

.

|

. 6

|

.

.
|

Ø188 6

. 9

6

6

6.

6

.

|

6

.

| 9

G rdene an ordele

.
| 9

elle

.
. 9
9. 9

ele erne p en a

l ende

der

•

r pperne begynder på forskellige tidsp nkter. e områder de tidligere har valgt kan ikke vælges igen mest
realistisk
•
r pperne begynder på samme tidsp nkt. en gr ppe der først vælger et område har sikret sig retten til at
opdyrke det men har ikke ret til at ændre sit valg e erfølgende
•
r pperne kan frit vælge deres område anset om den allerede er valgt af andre
• æreren ddeler områderne til elevgr pperne f kan en af gårdene med høj stat s gives til nogle af de mere
frembr sende elever der sandsynligvis vil opføre sig mest som de højerestående nordboer
e gårde gr pperne har valgt vil kan være dgangsp nktet for aktiviteten i den e erfølgende øvelse .
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ord oerne Gr nland
E E G

i

E SE

lation a nord oerne Gr nland

a
i ea
id

li

el

D

istorie
ellem
min tter

eder or l rin

o pe en er

e al ere

e ri el e

Samf nd og borger

Eleverne opnår opmærksomhed på de forskellige forhold der
har in eret på dviklingen nordboernes samf nd i rønland
og de vanskeligheder som der har været ved at dvikle
strategier der k nne sikre samf ndets overlevelse og fremdri

Lære at lære

Eleverne skal dviklet strategier baseret på en felt af m lige
s enarier for dvikling

er li
in

E ne

5

ntrod ktion til
nordboernes bosætninger
på rønland
Sim lationsspil

Ele op a e

rerop a e
ammesæt konteksten
inden rollespillet sættes i
gang

a erialer
ortællingen om Erik en øde
ræsentation

Sim lationsspil om norboernes
vervej de rette strategier astsæt hastigheden for
rønland ræsentation
rejsen gennem historien om
for hver tidsperiode og
samt strategivalg ateriale
nordboernes rønland fra
færdiggør logbøger for
og logbog for bosætningernes
6 .
hver tidsperiode
dvikling ktivitetsark

Saml op i plen m og disk ter alle de overvejelser som eleverne har gjort sig i
løbet af tidsrejsen.

EXPEDITION GREENLAND

vad kan vikingerne lære os om bæredygtighed?

31

.

E ES
Sim lation af nordboernes rønland

e al ere

e ri el e

ortæl historien om Erik en ødes ankomst til rønland. r g præsentationen
historie ikke allerede er fortalt i øvelse .

om Erik en øde hvis denne

nddel eleverne i gr pper der får hhv. højstat s mellemstat s og lavstat s gårde. isse gr pper af gårde er en
forenkling af gårdenes typer men afspejler de historiske realiteter. e kan også blive set som storbønder høj stat s
frie bønder mellem stat s og småbønder lav stat s . enne øvelse kan benyttes sammen med øvelse som
sætter de st derende i stand til at vælge deres egen gård baseret på historiske forhold alternativt kan gr pper af
st derende blive tildelt gårde af forskellig type. abellen nedenfor viser antallet af gårde a ængigt af elevtallet:
•
elever
gårde
høj
mellem
lav
•
elever
gårde
høj
mellem 6 lav
• 6 elever
gårde
høj
mellem
lav
•
elever
gårde
høj
mellem 6 lav
ver gr ppe får aktivitetsark
strategikortene fra materiale

r g præsentationen

: i

med o o or nord oerne o
nin er p Gr nland sammen med
: overvejende landbr g overvejende jagt en kobling af landbr g og jagt .

lation pil o

nord oerne Gr nland.

al med eleverne om hvilke overvejelser de skal gøre sig når de lægger strategi for året
dette skal være før de
ser de faktiske begivenheder i præsentation
. år de har valgt deres strategi vises lysbilledet for de e erfølgende
år. egivenhederne skriver eleverne ind i deres logbøger.
Gen a denne a ti i e or
Genne

rene

er a

rene i e en en der er e re e neden or
billede

i præsentation

.

e e er o er den i ori e d i lin i de ore ende r ndrede iv eleverne en open opgave med at
beskrive de erfaringer som de har gjort sig. pfølgende skal de fremstille m lige fortolkninger af forløbet og de
reaktioner som de valgte.
Genne

re

billede 6 9 i præsentation

.

le e i en ed
En ny biskop for rønland ankommer i
. an medbringer en række l ks svarer som
de rigere landmænd får glæde af. an insisterer imidlertid også på at alle gr pper skal betale tiende.
Genne

rene

billede

i præsentation

.

e e er o er den i ori e d i lin i de ore ende r ndrede e
r
at i 6 havde en mellemstat s gård omtrent det samme som en gård med høj stat s havde i 9
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Genne

re

billede

6 i præsentation

.

.

le e i en ed
andelsprisen på hvalrostand er faldet drastisk. andlende ønsker stort set ikke længere
at købe det n vil folk i E ropa hellere købe elfenben af elefantstødtand. vordan påvirker det bosætningerne?
Genne
rene
billede
i præsentation
.
Undervejs i forløbet sker der red ktioner af familiers størrelse. år en familie k n har t medlem tilbage må der
tages en besl tning. er er to m ligheder:
a bliv i rønland og yt til en gård med højere stat s fra lav mellem eller fra mellem høj eller
b forsøg at ytte tilbage til sland eller orge. et dårlige vejr i 6 vil holde folk fra at ytte men m ligheden
er der stadig i
hvis de sk lle besl tte sig for at ytte h rtigst m ligt men h sk at det k n er m ligt
hvis der kommer skib fra E ropa.
Genne
re
billede
i præsentation
. eri indgå nøglebegivenhed : ra ige storme i det
nordlige tlanterhav bevirker at bådene ikke når frem til rønland hvilket m liggør handel. gså fangsten af
sæler bliver mere risikabel.
Genne

rene

billede 6 6 i præsentation

.

e e er o er den i ori e d i lin i den ore ende periode e
r at i
havde en velhavende gård
med høj so ial stat s omtrent de samme resso r er som en gård med lav so ial stat s havde i 9 .
isse s enarier ses gennem de arkæologiske beviser. er er ingen beviser for at nordboernes samf nd på rønland
sk lle have ha en voldelig afsl tning der er dog beviser for voldelige episoder i løbet af nordboernes tid på
rønland. et er således fortsat klart hvordan deres samf nd blev opløst.

isk ter oplevelsen af spillet med klassen. vilke tilpasninger af deres strategier lavede eleverne ndervejs og hvilke
problemer stødte de ind i? hvilket omfang var påvirkningerne af forløbet noget der k nne kontrollere eller den for
deres kontrol? En mere dybtgående re eksion kan evt. gennemføres sammen med øvelse E.
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el

ord oerne Gr nland
E E

E SE

ord oerne tilpa nin

E

a
i ea
id

li

G

istorie
Svær
6 min tter

eder or l rin

o pe en er

e al ere

idenskab og teknologi
Samf nd og borgere

e ri el e

velsen m liggør at eleverne får afprøvet deres egen forståelse
af og erfaring med videnskabelig evidens.
Eleverne re ekterer over ønskede og ønskede e ekter af
handlinger der blev dført for at tilpasse samf ndet på en
made så man k nne imødegå klimaforandringer og ændringer
i den globale sammenhæng. erved nderstøttes en tilgang
hvor handlinger indgår som en del af lærepro essen som
er nødvendigt i en kontekst af kompleksitet ertydighed og
sikkerhed.

er li
in
15

15
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E ne

Ele op a er

ilpasninger foretaget e ekter over hvad der er
i løbet af sim leringen gjort eller hvad der k nne
have været gjort når der
i øvelse
opstod ændringer

rerop a er
Stil spørgsmål til hver
af de viste forandringer

ordboernes
tilpasninger

Uddel materialerne til
æs om nordboernes
eleverne
tilpasningsforanstaltninger
nedskriv tilpasningerne og de
tilsigtede sidee ekter

ræsenter
res ltaterne

ræsenter de tilpasninger
der er lavet i de forskellige
tidsperioder

pfølgende sl tninger

Str kt rer skemaet
på tavlen. iv til sl t
eleverne de rigtige svar.

a erialer
etakort der viser forandringerne på
rønland

r dstykker af tekst ateriale E
papir metakort i tre farver til
hver gr ppe samt et sæt med hver af
kategorierne:
• vad ændrede sig for nordboerne?
• vordan reagerede nordboerne på
forandringerne? og
• vad var de tilsigtede konsekvenser
og de forspildte han er?
ape eller magneter

eskriv forbindelserne
mellem de forskellige
påvirkninger
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E ES
ordboernes tilpasning

.E

enne øvelse fremmer elevernes dvikling af handlekompeten e. Eleverne øver deres kompeten e til at re ektere
over egne handlinger som en læringspro es hvor der er nødvendigt at k nne agere i en kompleks kontekst hvor
sikkerhed er et vilkår og hvor der ikke er noget entydigt valg.

orl

Eleverne re ekterer over de tilpasninger som de enten har lavet eller k nne have lavet nder sim leringen. ølgende
spørgsmål disk teres:
eskriv jeres reaktioner på de første hårde år fra
til
.
vad har jeres reaktion været på mødet med in itterne i
? vad gjorde d e er in itternes angreb i
?
vad gjorde for at ændre jeres strategier da der var dårlige vækstbetingelser for græsning som følge af det
nedkølede klima fra 6 ?
vordan tilpassede jer det kra ige fald i indbyggertallet i 6
hvor der var for få mennesker til at drive
gårdene med lavere so ial stat s?
vordan tilpassede jer til den faldende e erspørgsel på hvalrostand og der i to perioder e er hinanden i 6
og
ingen handel fandt sted?
ævn konsekvenserne af at det blev sværere at fremska e værktøj e er
.
vad gjorde d da de øgede mængder af havis gjorde det farligere at jage i 6 ?
å baggr nd af alle disse hændelser er det n elevernes opgave at re ektere over hvad de ønskede at opnå og hvilke
tilsigtede sidee ekter der har været.

Eleverne inddeles i gr pper. ver gr ppe får ddelt en af teksterne om nordboernes tilpasningsforanstaltninger
ateriale E . år de læser teksten skal de med forskellige farver markere hvad der har ændret sig hvordan
nordboerne reagerede på disse forandringer og hvad der har været tilsigtede e ekter eller forpassede m ligheder
der kan have ført til bosætningernes endeligt. Eleverne får til opgave at ops mmere deres
•
ævn i en enkelt sætning de ændringer som nordboerne blev dsat for i rønland.
• eskriv nordboernes reaktioner på disse ændringer.
•
ævn nogle af de ønskede virkninger af reaktionerne og nævn nogle af de m ligheder som måske blev overset.
ed eleverne om at skrive ma . to p nkter til hver kategori i løbet af a.

min tter til denne opgave.

Saml alle res ltaterne i skemaet på tavlen.
ad

ndrede i

or nord oerne
…
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ed ele erne pr en ere dere e er
an alde de op en r ppe ad an en
•
r ppen hvis tekst omhandler fraværet af kornprod ktion
•
r ppen hvis tekst nævner retssystemet
•
r ppen hvis tekst nævner in itternes folkeeventyr
•
r ppen hvis tekst nævner analysen af menneskeknogler og slaggebjerge
•
r ppen hvis tekst nævner hansestædernes købmænd
•
r ppen hvis tekst nævner hvalbarder
•
r ppen hvis tekst nævner lokale bådsammensl tninger

ed

l ende in rod

tion

or at afsl tte arbejde med det historiske rønland opstiller eleverne et netværkskort relations diagram
over alle de relationer der har været mellem de forskellige forhold der har været medvirkende til at afsl tte
nordboernes bosætninger. il denne opgave får eleverne seks overskri er dleveret: klimaforandring handel
fødevareforsyning magtstr kt rer k lt r og bosætningernes afsl tning . Eleverne får så til opgave at tegne
de forbindelser som de har opdaget og forklare den betydning disse har ha for dviklingen. Et eksempel på et
relations diagram er vist e erfølgende.

arian er a orl

e

et er i denne øvelse m lighed for variation så nogle elever kan få en dfordringsopgave:
. Eleverne modtager kort med skemaet over m ligheder ateriale E . et er n elevernes opgave at sortere
disse kort der beskriver forandringerne tilpasningsforanstaltningerne samt de tilsigtede virkninger og
tilsigtede følger. ålet er at eleverne opnår et overblik over tilpasningsforanstaltningerne og de tilsigtede og
tilsigtede virkninger der har været som følge deraf.
. Eleverne modtager skemaet med m ligheder der indeholder nogle blanke felter og nogle kort den beskrivelser.
et er n deres opgave at færdiggøre skemaet.

:

Billedet viser et arbejdsblad fra en
skole orkshop
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tidi e

red ti

n rod

G
tion

el

ed pro le er

sendte kongen af anmark der dengang også indbefattede landene der i dag er orge og sland en
missionærekspedition til rønland. en missionærerne fandt ingen e erkommere af ordboerne så de døbte i
stedet in itterne som boede der. ongeriget byggede handelsposter langs kysten indføjede rønland i deres rige og
oprettede et handelsmonopol i området.
rønland var fortsat isoleret og man handlede med landet ved at administrere et handelsmonopol dog med en
vis lokal ind ydelse via handelsråd fra områderne. ette blev re ærdiggjort af arg men tet om at in it fangeres
og jægeres traditionelle levevis ikke sk lle ændres for h rtigt via defra kommende ind ydelse. løbet af .
erdenskrig mens tyskerne besatte anmark blev rønland so ialt og økonomisk afskåret. US og anada overtog
forsyningerne til rønland. Som betaling mod tog de kryolit fra vigt t minen til deres al mini mprod ktion og de
etablerede yvestationer på rønland.
E er krigen overtog anmark i 9 igen regeringsmagten over rønland og ændrede dets stat s fra koloni til en
oversøisk dansk region. anmark påbegyndte også en række reformer og modernise ringsprogrammer der søgte
at forbedre in itternes livs og s ndhedsforhold. en danske regering investerede i so iale forbedringer i form af at
give penge til s ndhedspleje ddannelse og transport og man tilskyndede befolkningen til at ytte ind til byerne
for bedre at k nne dnytte disse tilb d og ikke være a ængige af sælfangst. isse velmente reformer har imidlertid
givet anledning til en ræk ke problemer især har de skabt arbejdsløshed blandt en del af befolkningen og har ført
til identitets tab. Et symbol på moderniseringens asko er lok i hovedstaden
k en stor betonbygning der
h sede
af den grønlandske befolkning. ørst blev den betragtet som en forbedring og en d vikling men senere
blev den en ghetto for fa ge byboere.
erne steg modstanden mod dansk ind ydelse og regering i rønland. o k orkestret S me var en af de
kendteste k lt relle repræsentanter for modstanden mod den koloniale styreform. Som en konsekvens af denne
modstand indførte anmark et nyt regeringssystem som indeholdt elementer af selvstyre i 9 9 e erf lgt af
en s esf ld folkeafstemning vedrørende rønlands Selvstyre i
9. en på trods af den stigende politiske
a ængighed ndes der stadigvæk en økonomisk af hængighed af anmark og det globale marked eksisterer
jo stadig. anmark yder årligt
milliarder danske kroner i o entlig støtte til rønland hvilket dgør omkring
halvdelen af den grønlandske
. oven om rønlands Selvstyre kontrollerer at statsstøtten kaldet bloktilsk d er
fas rosset på det n værende nivea . et er hensigten at indkomsten fra minedri en skal br ges til at øge rønlands
egen indtægt og at den skal red ere statsstøtten fra anmark. er er lovet f ld af hængig til rønland hvis et
vela alan eret b dget kan opnås.
dag lever der 6.
mennesker på rønland. ens det meste af landet er beboet er befolknin gen spredt
mellem byer og bygder de este langs sydvestkysten. e este problemer er i dag relateret til jagt skeri til
frembringelse af infrastr kt r og i mindre omfang til minedri .
en traditionelle levevis er baseret på jagt og skeri. a alle andre fødevarer skal importeres og derfor er dyre lever
folk af sæler hvaler sk rensdyr og isbjørne. en traditionelle levevis er at fangsten deles med familiemedlemmer
og folk i den lokale bygd. en klimaforandringer fører til store dfordringer hvad angår tilpasning. an kan nemt få
øje på en sæl i et h l i isen selv på en mørk polarnat men ikke i åbent vand. avisen br ges også til at transportere
ting fordi klippeland skabet med få veje kræver vandbr g og l transport. år havisen ikke længere er sikker
vanskelig gøres al transport.
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tidige bæredygtighedsproblemer

iskeri har længe været vigtig for rønlands økonomi. isk og skaldyr dgør omkring 9
af eksport indtægten. en
det er svært for de lokale skere at konk rrere med de store ind strielle tra lere og derfor er det vanskeligt for dem
at tjene nok til at k nne købe de importerede prod kter særligt tekniske prod kter. es ltatet er at der i mindre
grad foregår skeforarbejdning i rønland. Stadig ere af de arter der bliver fanget i de grønlandske havområder
bliver transporteret til Sydøstasien eller andre dele af verden for at blive forarbejdet her fordi arbejdslønnen er
meget lavere.
et er dfordrende skabe moderne infrastr kt r fordi de små landsbyer er spredt over kæmpe land områder
f.eks. har den sydlige komm ne jallek k n .
indbyggere på et areal svarende til af anmark mens den
nordvestlige komm ne aas its p har en befolkning på . 6 indbyggere og et landområde der er dobbelt så
stort som yskland . et har indtil n krævet støtte fra anmark at etablere infrastr kt ren. erfor tilskynder man
til entralisering og rbanisering selvom dette af skærer folk fra en eksistensbaseret livsform med jagt på lokalt
tilgængelig mad sk sæler f gle og skaber en øget a ængighed af lønarbejde.
obm ligheder kan dspringe af mineind strien og man forventer at hver stordri smine med en typisk livs ykl s
på år kan give et årligt indtjening på
millioner danske kroner. ette ville øge den indkomsten til staten som
så kan anvendes til o entlige ydelser men det er ikke den miljø mæssige so iale og økonomiske omkostninger og
risi i.
år man påtænker rønlands relativt lille befolkning kan en dviklingsstrategi der del kkende er baseret på
mineralske resso r er ikke realiseres den tilførsel af fremmed arbejdskra . es den vil den lokale arbejdskapa itet
ikke k nne følge med hvis mineind strien bygges h rtigt op. er er en stor risiko for at den n værende befolkning
vil beholde deres n værende lavtlønnede jobs mens en ny klasse af bedre betalte til yttere får arbejdet.
ordelene for det grønlandske samf nd disk teres politisk fordi især dpiningen af minerne dnyt tes til eksport og
dette vil på sigt betyde værditab for kommende generationer.

el e

r

r

aterialet om rønland i dag består af følgende øvelser som kan anvendes hver for sig eller samlet som et forløb
r

e ode

rin

rønlandsbilleder eller ej?

ari

ed

rientering og at blive bevidst om det moderne
rønlands forskellighed

min tter

idslinje for det moderne rønland

istorisk overblik over dviklingen af det moderne
rønland og e ekter af moderniseringspolitikker
indenfor de sidste år

min tter

bservationer af klimaforandringer

orskelligt syn på virkningen af klimaforandringer i
rønland

6 min tter

iskeripraksis og værdikæder

Unge grønlænderes strategier
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l

Erfaring med arbejdet i skeriet værdikæder og den
økologiske e ekt af det grønlandske skeri

min tter

eninger om rønlands fremtid landets politik på
områderne k lt r handel og politisk a ængighed.

min tter
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vad kan vikingerne lære os om bæredygtighed?

tidige bæredygtighedsproblemer

2.

vis øvelserne anvendes i et samlet forløb kan materialet ses som en samlet fortælling om rønland med følgende
elementer:
• Generel in rod tion
ikingelivet på rønland var ikke bæredygtigt i det lange løb. an d nde d af hvordan det kan være
bæredygtigt at leve på rønland n ? vad er dfordringerne og for dsætningerne?
•

el e
vem lever i rønland n ? vordan lever de og hvordan overlever de? or nordboerne var rønland verdens
ende. vordan er det i dag? il sidst vises eleverne at nogle af rønlands områder er forladte hvilket rejser
spørgsmål om hvad årsagen mon kan være til det.

•

el e G
or at k nne forstå den n værende sit ation er vi nødt til at se tilbage på de seneste års dvikling og nde
sammenhængen mellem befolkningstilvækst modernisering og de lokale vilkår og politik.

•

el e
i har set at klimaforandringer var en stor dfordring for nordboerne i rønland. vordan er klimaforandringerne
i dag? vad fortæller klimaforandringerne i rønland om den globale klimaforandring? ør klimaforandringerne
livet lettere på rønland?

•

el e
andel var også en vigtig faktor for tilbagegangen i nordboernes kolonier. dag er rønlands største eksportvare
sk og skaldyr. vordan er de økonomiske str kt rer i de erhverv i dag? vilke so iale og økologiske konsekvenser
har de forskellige metoder i skeri og handel for lokal befolkningen?

•

el e
E er at have set hvordan vilkårene i rønland har været gennem tiden ser vi n på hvordan nge grønlændere
betragter deres liv i rønland. vilke personlige valg gør de? vilke fremtidsm ligheder ser de?
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Eleverne får indblik i og interesse for det n tidige rønland
som f ndament for videre dforskning. e lærer at stille
spørgsmål til et billedmateriale. es den at k nne re ektere
over stereotypiske billeder og forhastede tolkninger ligesom
de får indtryk af forskellighederne i den n tidige rønland.

er li
in
15

E ne
oto

Ele op a er
i

Saml elevernes
spørgsmål

rerop a er

isk ter om de forskellige fotos
viser et sted i rønland eller ej

is eleverne et foto ad
gangen. Saml elevernes
arg menter og vis til
sl t de rigtige svar for
dem

Skriv løbende elevernes spørgsmål
op på tavlen både i denne og den
forrige øvelse om nordboernes
rønland

Str kt rer elevernes
spørgsmål med tanke
på det e erfølgende
arbejde med det
n tidige rønland

a erialer
ræsentation med billeder
esvarelser nedskrives
ktivitetsark

etakort
sser f board markers

orl

enne aktivitet er en i hvor eleverne er inddelt i mindre gr pper. ver gr ppe modtager et
svarark ktivitetsark . is et foto ad gangen og giv gr pperne noget tid til at disk tere hvorvidt
fotoet viser et sted på rønland eller ej. Udfordringen heri består i at hverdagslivet i rønland og
adgangen til teknologier på mange måder ligner den hverdag der ndes i E ropa og andre steder i
verden.
ennemgå e erfølgende alle fotos og lad eleverne præsentere deres svar og arg mentation. e
gr pper der har gættet rigtigt får t point. r ppen der til sl t i i en har est point vinder.
ad eleverne kort beskrive hvornår det var svært somme tider at afgøre hvor billedet stammede
fra. es den forklare hvad de har lært om livet i n tidens rønland.
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rønlandsbilleder eller ej?

Spørg eleverne hvilke spørgsmål de har n hvor de har gennemgået både denne øvelse og den foregående om
nordboernes rønland. ver elev skal skrive et spørgsmål på et kort som de e erfølgende skal præsentere og sætte
på tavlen. år alle spørgsmålene er samlet på tavlen inddeles spørgsmålene i kategorier der ideelt set fordeler sig
nder følgende overskri er:
• Klimaforandringer
•
andel
•
verlevelse på rønland i dag
• aralleller der kan drages mellem rønland og elevernes egne liv
kan evt. inddrage det interaktive online værktøj S
ærktøjet er på engelsk.

E til dette trin: : http: smile.stanford.ed
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idenskab og teknologi

lt rel opmærksomhed

e al ere

e ri el e

endskab til hvordan befolkning og ytning a ænger af
tilgængelige nat rresso r er måden at bo og leve på og
vilkårene for fordeling af resso r er og ydelser.
å oversigt over rønlands historie fra det 9 årh ndrede til
n og dvikle en forståelse for samf ndsmæssige forandringer.
ære at læse og tolke historiske grafer for
befolkningsændringer såvel som at forstå hvordan disse
forandringer hænger sammen med de bredere so iale
forandringer
ndsigt de he ige k lt rsammenstød og forandringer som
de opleves på steder med h rtige forandringer af lev og
arbejdsvilkår.

er i
in

E ne

Ele op a er

15

efolknings vækst
og fordeling

æs grafen med k rven om
befolkningsvækst og identi er
perioder med forandring samt
foreslå forklaringer

Sæt grafen
op og
forklar akserne samt
diagrammer og uddel
aktivitetsark

rafen viser befolkningen
i rønland på agprint
ig r
og lægger
op til forklaringer på
pop lationsdynamik
ktivitetsark

15

versigt over faser og
detaljer fra rønlands
historiske dvikling

la er de re perioder samt
tekst og billedkort på de rette
historiske perioder disk ter
hvad der påvirker dviklingen

Udlever kortene
ateriale
og
og
nderstøt en disk ssion
og hændelsernes
påvirkning

ort der tekst og billede
beskriver aspekter ved de
historiske faser.
ateriale

æs historierne om bygder
og forklar hvorfor de dvikler
sig så forskelligt

ring ideer frem som
kan forklare tingene

o historier om henholdsvis
vækst og tilbagegang i to
bygder ateriale
og forklaring af forskelle
ktivitetsark 6

okale forskelle

e al ere

rerop a er

a eriale

e ri el e

Eleverne får vist grafen for befolknings dviklingen fra
og indtil i dag raf
stort
ag print . En række forhold forklarer denne dvikling såsom fødsels og dødsrater k lt r
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Befolkningen i Grønland 1880 - 20

idslinje for det moderne rønland
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Befolkningen
i Grønland 1880 - 2010
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miljøforhold helbred erhvervspraksis adgang til fødevarer og ind og dvandring. es den ill streres forandringerne
i livsform økonomi ved den indbyrdes proportion der viser befolkningstilgang til de større byer og befolkningsafgang
i Grønland 1880 - 2010
fra de mindre. vilke faktorer leder til vækst og hvilke til nedgang Befolkningen
i befolkningsstørrelsen?
Eleverne bliver bedt om at
forklare befolkningsændringer og til at skrive forklaringerne ned ktivitetsark
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Figuren
viser den befolkningsgraf, der skal danne baggrund for denne øvelse,
Fordelingen mellem byer (mere end 1000 indbyggere) og bygder
samt tre lagkagediagrammer.
1920

popula&on
of

1920

byernes
befolkning s
81% 80%

:

popula&on
of ci&es
20%

popula&on
of
se1lement
s
80%

popula&on
of ci&es
20%

popula&on
of ci&es
20%

rønland. isse

re faser kan karakteriseres kor attet ved:

80%

•

en første historiske periode til 9
præges af den traditionelle fangerk lt r med farlige fangstmetoder og
med perioder med s lt. ødselsraten var høj hvilket stort set res lterer i en balan e mellem fødsels og dødsrater
og befolkningstallet blev derved holdt relativt stabilt. sl tningen af perioden ses der en mindre forbedring som
stammer fra bedre ernæring og ndhedsforanstaltninger men samf ndet er stadig k lt relt afsondret.
• æksten starter i den anden del af perioden 9
9
hvor afsondretheden delvist ophæves nder anden
verdenskrig hvor US overtager leveran er af fødevarer og andre livsnødvendigheder til rønland men landet er
afskåret fra anmark.
•
en tredje periode 9
9
karakteriseres ved at ernæringen og s ndheden forbedres væsentligt baseret
på den økonomiske assistan e fra anmark. ette fører med sig at rønlands sårbarhed n red eres og fasen
kaldes også moderniseringsfasen hvor boliger og so iale ydelser såvel som beskæ igelsen blev forbedret og
arbejdet man k nne få var langt mindre farligt end arbejdet som fanger. ette indvirker også på indvandringen af
fremmed dansk arbejdskra og af højt ddannede.
• efolkningstilvæksten mindskes i den erde periode 9 og frem . et viser hvordan indvirkningen af en ny
k lt r med skole ddannelse og nyt familiemønster med færre børn fører ændringer med sig som a æses på
befolkningstallet. et er også selvstyrets periode og fører til at der n forekommer dvandring af såvel danske
som grønlandske arbejdere og befolkningstallet bliver igen stabilt.
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el aktivitetsarket d til elevgr pperne og bed dem om at nde forklaringer på befolknings forandringer som der
bliver bedt om i første del af aktivitetsarket.
rø med eleverne hvordan deres forklaringer kan br ges til at identi ere perioder med befolkningstilvækst
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idslinie for n tidens rønland

Missionærerne betragtede det
som deres hovedopgave at lære
befolkningen at læse biblen og andre
religiøse skri er. er blev derfor
oprettet skoler og 9 blev faget
dansk indført som en del af pens m
rønland.

ateriale

Samfund

Sundhed | Uddannelse | a gdom

Samfund 10

Eksempler på kortene

Økonomi 29

ateriale G 4)

er er kort med periodernes navne ateriale
og et sæt på kort med historiske informationer og billeder
som kan forklare elementer af rønlands historie ateriale
. ortenes pla ering på grafen ig r
og
overblikket over hvordan historien og ændringerne i befolkningstallet hænger sammen skrives ned i ktivitetsark .
ette kan f.eks. ske ved at eleverne bliver delt i mindre gr pper som hver gives en delmængde af kortene at arbejde
med. pdelingen kan enten ske ved at benytte den tematiske opdeling af kortene på samf nd økonomi politik o
miljø eller bliver gjort mere tilfældigt. ointen her er at eleverne ndersøger og opdager dviklingen set fra forskellige
perspektiver.
ette trin af øvelsen indeholder følgende:
er eleverne dstyret med de informationskort der viser de perioder for dviklingen i rønland og det vil
hjælpe dem til en dybere forståelse af dviklingen i rønland i dag.
Så skal elevgr pper have et antal historiske kort som enten tekst eller billeder viser forhold som er karakteristiske
for de forskellige dviklingsfaser og hvor eleverne skal tage stilling til hvilken fase kortene tilhører. ennem
drø else skal de lære om de historiske forandringer Spørgsmålet som skal stilles til eleverne er: vilke af disse
begivenheder som beskrives i tekst og billede er karakteristisk for de forskellige historiske perioder af rønlands
dvikling.
E er at gr pperne har knyttet kortene til de forskellige historiske perioder præsenterer de deres res ltater i
klassen og dveksler deres indsigter og ndersøger koblinger. ette er nderstøttet af de notater der er lavet i
anden del af ktivitetsark .

okale forskelle mellem bygderne rangerer fra vækst til nedgang og dslettelse. o bygder er dvalgt med henblik på
at give m lighed for en yderligere ndersøgelse. eres meget forskellige sit ation og dvikling beskrives i ateriale
. er bliver det bl.a. ill streret hvorledes byde dviklingen i dag i høj grad er a ængig af den tilstedeværende
infrastr kt r i form af bl.a. ndhandling.
ette trin af øvelsen indeholder følgende:
æs de historier om en bygd der er ved at blive a olket og en bygd der er vækst. ateriale
ind årsagerne til vækst og a olkning de to bygder og besvar spørgsmålet: vilken rolle spiller klimaet nat ren
livsvilkårene infrastr kt ren og andre faktorer for disse forandringer.
Eleverne tilføjer deres forklaringer til ktivitetsark 6.
Se også: http:

. itypop lation.de

EXPEDITION GREENLAND

reenland.html

vad kan vikingerne lære os om bæredygtighed?

45

Gr nland i da
E
E

el

E SE

H

er ationer a

li a orandrin er

eogra og ysik | Kemi
edi m
min tter

a
i ea
ari ed

li

GE

eder or l rin

o pe en er

e al ere

Samf nd og borger

e ri el e

Eleverne nder og disk terer forbindelsen mellem
klimaforandring som et nat rgivent fænomen og som et vilkår
for samf ndsmæssig forandring

idenskab og teknologi

ære at læse og forstå tekster om klimaforandringer og
samf ndskonsekvenser samt lære at læse og tolke grafer
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in

E ne

p a er or ele erne
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35

Klimaforandring i
rønland

æs teksterne der
præsenterer klima
ændringer nd og nedskriv
positive og negative
påvirkninger og disk ter
dem

Sørg for materialer og svar
på spørgsmål om teksten og
graferne

aminerede
kort
viser klimaforandringer.
ateriale
og
et aktivitetsark støtter
ndersøgelsen ktivitetsark

25

orskelle i lokale
påvirkninger af
klimaforandringer på
nat r og samf nd

la er kortene og billederne
på rønlandskortet dpeg
relationer mellem klima og
menneskers aktivitet

jælp eleverne med at
læse kortet nderstøt
disk ssionen

ort over rønland ort
og et sæt laminerede
kort tekst
billeder
af lokale påvirkning
ateriale

e al ere

e ri el e

limaforandring har været meget synlig rønland og nogen af de mest dramatiske
klimaforandringer i en global målestok er direkte forb ndne med forandringerne og omkring
rønland. ette er tilfældet hvad angår fremherskende målinger af klimaforandringer:
temperat rstigninger rønlands iskappe smelter formindsket is på havet i rktis og havstigninger
på verdensplan. isse målinger er beskrevet og præsenteret i gra sk form på de to kort ateriale
til
.
ette trin i øvelsen indebærer:
læs kortmaterialet og forstå de mest fremherskende mål for klimaforandringer som er synlige
rønland og som påvirker lande i hele verden
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bservationer af klimaforandringer

.

S nd positive og negative påvirkninger af klimaforandringer både som nat rfænomen og som en påvirkning der
fører til menneskelige handlinger det kan være i form af økonomiske interesser eller politisk ind ydelse og skriv
dem ned på aktivitetsark
samt
disk ter disse påvirkninger i klassen.

rønland dækker et langt areal fra syd til nord. ette fører til at der er store
temperat rforskelle og lokale klimaer i forskellige dele af rønland. gså
klimaforandringerne og påvirkninger på rønland ses at være geogra sk
forskellige og de har forskellig påvirkning på folks liv i disse områder.
e forskellige påvirkninger bliver beskrevet på kort med vægten lagt på
erfaringerne fra folk der bor forskellige steder i rønland ateriale
.
En del af dfordringen til eleverne er at forstå forskelle i klima dviklingen
som bliver præsenteret på kortene.
ette trin i øvelsen indebærer:
inde de forskellige klimapåvirkninger og sammenligne dem dere er at
pla ere de kort der beskriver klimaets indvirkning på de pågældende
steder på kortet over rønland
Sætte noter på kortet med billeder der viser nogen af de beskrevne
påvirkninger fra tekstkortet og hermed lave en mere detaljeret og vis elt
nderstøttet beskrivelse.
lare og disk tere hvordan klimaforandringer påvirker menneskers
handlinger og enten nderstøtter eller dfordrer dagliglivet og vilkårene
for overlevelse.
ortet over rønland til højre viser de syv lokaliteter som der refereres til i
de tekst og billedkort ateriale
. r g det store kort over rønland
ort
til øvelsen.

: å

Figuren viser Grønlandskort med
angivelse af regioner, hvis klimaforhold beskrives i øvelsen

: å

Billederne viser eksempler på de store klimaforskelle, som belyses på kortene
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orstå organiseringen af skeri a ængigt af de forskellige
metoder arbejdsvilkår og indkomst på det individ elle og
samf ndsmæssige plan

idenskab og teknologi
lt rel opmærksomhed

å indblik i skeripraksis og økosystemers sårbarhed og lære at
dregne og v rdere data som ses i de forskellige former.
bservere og forstå hvordan arbejdsmetoder det so iale liv og
viden hænger sammen
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Ele erne op a er

reren op a er

a eriale

onsekvenser
af to måder at
ske på og en
sammenligning

Udlever materialet
æs og referer de to
fortællinger i gr pperne besvar og besvar spørgsmål
spørgsmål og sammenlign de
to måder

o fortællinger om forskellige måder at
ske på ateriale og . En oversigt
over skefangster i rønland ateriale
og skema ktivitetsark

ærdikæder
og fordeling af
indkomst

jælp forståelse
æs om værdikæder og dregn
fordelingen disk ter indkomster af kon ept og
beregning
og samf ndsmæssige fordele
str kt rer
disk ssion.

versigt over fordelingen af
omkostninger og fortjeneste for de to
måder ateriale
g r opstilles for
værdikæderne
ktivitetsark 6

eg lering af
påvirkninger af
miljøet

Undersøg skegrej læs den
miljømæssige v rdering og
disk ter hvordan styringen har
virket

o stykker tra l net og et stykke af
Uddel tra l og
langline informationer om reg lering af
langline nderstøt
skeri og de miljømæssige og biologiske
vurderingen og
str kt rer disk ssion e ekter ateriale
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iv eleverne en baggr nd til at forstå den store betydning som marine resso r er skeri har for den grønlandske
skatteindkomst og eksport samt for s bsistensøkonomien den lokale forsyning med fødevarer for mange bygder.
Eksporten af sk og rejer dgøre 9 af rønlands eksport.
agligdagen for skere er i høj grad bestemt af hvilken måde skeriet dføres. ette er vist ved to forskellige
skermetoder der er ill streret i fortællinger om to grønlandske skere den ene arbejder på en tra ler og den
anden sker med langline i en lille båd langs med kysten og på isen.

Billede af de to fortællinge

ateriale I 1, I 2

rinnene i denne øvelse er som følger:
æs de to fortællinger der beskriver livet på en tra ler og skeri fra havisen ateriale og
Svar på spørgsmålene og skriv svarene ned. ktivitetsark : vem tager sig af transport at sken fra havet
til fryseh set i de to fortællinger? vordan er de to skeres liv forskelligt? vilken gr nd ville der være til at
vælge den ene form frem for den anden? vilken slags teknisk dstyr skal br ges i de to metoder? vem bærer
dgi erne i de to metoder?
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denne del følger vi skens rejse fra hav til bord i form af en øvelse der stiller spørgsmålet: vordan bliver sl tprisen
til? en fordeles som en andel til fabrikken og til arbejdere som er involverede i skeri og behandling af sken og
fordeling og salg langs med værdikæden. ærdikæden de neres som: e forskellige trin i prod ktionspro essen af en
vare idet det antages at der e er hvert trin i pro essen er tilført en vis værdi til varen og dette dtrykkes i i varens
pris. vert trin kan have forskellige aktører som bærer omkostninger investeringer har indtægter m.v.
or at red ere kompleksiteten af den m lige værdikæde så arbejder øvelsen her del kkende med tra lere der
sælger til denlandske markeder og skeri fra havis som også k nne inkl dere skeri fra småbåde der sælger til
lokale opkøbere der så eksporterer sken .
velsen indebærer en dfordring da data om værdikæder sjældent er tilgængelige i en homogen og samlet form
så eleverne er nødt til at skabe sammenhænge mellem forskellige former for information ateriale
som bliver
givet som gr ndlag for at opstille værdikæderne for de to former for skeri ktivitetsark 6 .
ette trin af øvelsen indeholder følgende:
æt hvilken andel af prisen forbr geren betaler for en helle sk der er fanget af en sker med langline og en
tra ler sker rbejdsark 6
æs n teksten ateriale
der angiver prisen i E ro for sk solgt til lokale skefabrikker på skea ktioner og frem
til forbr geren og noter i kolonnen for priser på aktivitetsarket 6 .
ortsæt med at læse teksterne i materialet og not r pro entdelen af prisen for rå helle sk som dækker
omkostninger for skib dstyr og så videre. rbejdsark 6
eregn fordelingen i den endelige pris på sk til forbr geren d fra de forskellige værdielementer i værdikæden og
skriv dem ind i de relevante felter på arbejdsarket. ilføj den som linjer på den parterede sk og navngiv dem
så det ses hvilke elementer af værdikæden de tilhører.

:

å

S

Gengivelse af billede af helle sk med angivelse af
ottendedele, som skal benyttes til markering værditilvækstens fordeling i værdikæden fra ktivitetsark I

Sammenlign res ltatet med det første gæt der blev gjort i begyndelsen af dette trin.
isk ter i gr ppen og noter på arbejdsarket hvilken af de to værdikæder der er mest fordelagtig for:
a. lokalbefolkningen sker og fabriksarbejdere
b. skerivirksomhederne og tra lerejerne og eller
. forbr gerne?
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et sidste trin i denne øvelse handler om bæredygtighed v rderet i forhold til de to måder at ske på. Som
det allerede er nævnt i trin er de to forskellige måder at ske på forskellige i deres indvirkning på havb nden
og skebankerne. år man br ger b ndtra l til at ske helle sk som lever på havb nden så beskadiger man
dybhavsvegetationen og de andre arter der lever der. er er også bifangster ved både tra l og langline skeri.
re fysiske genstand er inkl deret i ndervisningsmaterialet: to stykker tra l net og et stykke af en langline som
eleverne skal ndersøge. es den gives informationer i ateriale om reg lering og e ekter på miljø biologi af
fangstmetoderne. ette trin vil samle res ltaterne fra trin og og tilføje det økologiske og reg leringsmæssige
aspekt som gr ndlag for en samlet v rdering af metodernes bæredygtighed.
ette trin i øvelsen indeholder følgende:
Undersøg de to tra l net og langlinen og noter ideer til hvorledes disse påvirker bl.a. bifangster i ktivitetsark .
æs informationen i materialet og disk ter de biologiske og miljømæssige forhold omkring de måder at ske
på. oter disse v rderinger i ktivitetsark .
Svar på spørgsmålene ved angivelse af fordele og lemper i ktivitetsark :
a. vordan v rderer d det grønlandske skeris bidrag til bæredygtighed hvad angår økonomi det so iale liv
miljø og ind ydelse i de to forskellige måder at ske på?
b. vilken metode af de to sk lle være den foretr kne og den bedste for rønland

a r nd in or ation
iske og rejeeksport er hovedindkomsten i rønland hvad angår den internationale handel og den dgør 9
af
al eksport i mere end et halvt årh ndrede. iskeriet dgør både en vigtig del af eksistensgr ndlaget selvforsyning
og overlevelse i de mindre byer i rønland og hovedandelen af landets eksportindtægt. ette gør den grønlandske
økonomi ekstremt sårbar overfor ændringer i de globale markeder for sk.
Statistikken fra rønland g r fra
i materiale
viser at de vigtigste arter der ska er rønland indkomst er
helle sk og rejer. angsten af disse er på henholdsvis .6 og . 6 ton der hver har en værdi af
millioner
E ro og
millioner E ro d af en total fangst på
. 6 ton. e næst vigtigste er torsk og makrel med en fangst
på .6 og . 66 ton med en værdi på henholdsvis og millioner E ro. det følgende er der fok s på
helle skeriet som rønlands vigtigste skeri. er kan laves en statistisk sammenligning mellem fangsten af andre
vigtige arter i dybhavs skeri og kys iskeri fordelt mellem skere og både registreret i rønland og i dlandet.

:
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en grønlandske helle sk er en ad dybhavs sk der lever mellem
lever på de grønlandske skebanker og ved kysterne og i ordene.
på bankerne.

og
meter nder havover aden. en
an er ikke sikker men mener at helle sk yngler

en grønlandske helle sk lever på havb nden hvilket afgør hvilken skerimetode der kan anvende. et er enten
tra l som br ges på skebankerne der ligger langt fra kysten i åbent vand eller skeri med langliner med mange
kroge med madding benyttet i de dybe orde.
å gr nd af skerireg lering tillades det ikke for store tra lere at ske indenfor kystlinjen der de neres som
fra kysten.

Illustrationer af hhv. bundtra l v. og langline med madding h

: S

sømil

S

r g af langline er den mest bæredygtige skerimetode det ødelægger ikke b ndvegetationen. En dfordring ved
tra l skeri er at yngel klistrer fast til nettene som så skal renses med højtrykssp ling. anglinen gør mindre skade
på skene men arbejdet med at ske på denne måde er større for der går tid med at sætte madding på alle de små
kroge på linen.
en rette måde at dskære sken på er helt afgørende for kvaliteten af skekødet. are nogle små ben kan ødelægge
kødet. elle sk er en værdif ld sk der handles enten hel men renset for indvolde eller som sk med skind på men
den hoved eller hale den såkaldte japan dskæring eller som let hvor hoved hale nner og ben er ernet.
pbevaring af hel frossen sk optager dobbelt så meget plads som japan dskæringen og næsten tre gange så
meget plads som leteret sk.
risen på japan dskåret sk på verdensmarkedet er o e dobbelt så høj som prisen på leteret sk i engrosleddet
men priserne varierer meget og sommetider er de næsten ens. erfor spiller priserne på verdensmarkedet en stor
rolle når skerivirksomhederne vælger hvilken opbevaringsmetode de vil anvende. rønlands eksport af helle sk
består af 6 til
hel sk eller japan dskæring .
ærdikæden for helle sk varierer d fra fangstmetoden. m det var fra en tra ler på havet eller det var kys iskeri
i små både. m det var fra havisen eller om det var fra et lille fartøj. ette er afgørende for hvordan sken
håndteres og forarbejdes når den landes. elle sk fanget fra tra lere sælges næsten altid som hel sk eller som
japan dskæring eller landes slet ikke i rønland også selv om tra lerne har skerili ens og betaler skat af deres
fangst. ys angsten kan landes og opbevares i byerne langs rønlands kyst som i det mindste har frysekapa itet
og som måske også har forarbejdningsfa iliteter. en fangsten kan også sælges til fremmede skibe som klarer
eksporten på samme måde som tra lerne.

52

EXPEDITION GREENLAND

vad kan vikingerne lære os om bæredygtighed?

GE G

n e r nl ndere
a
i ea
ari ed

rin

E E

Gr nland i da
EG E

el

E SE

ra e ier

Samf ndsfag
ellem
6 min tter

li

ed

o pe en e

e al ere

Samf nd og borger

e ri el e

Eleverne forstår at individer dvikler forskellige strategier med
henblik på at klare de dfordringer der er. isse forskellige
tilpasningsstrategier kan være i kon ikt eller samstemte. e
forstår at det er et politisk opgave at dvikle fælles strategier.

er li
in

e ne

Ele erne op a er

Unge grønlænderes Se videoen og besvar
dsagn
spørgsmålene der

E

reren op a er
is videoen med intervie s med
nge grønlændere

a eriale
rojektor eller lærred
højtalere videoer
materiale
br g
arbejdsark til analyse

15

ndivid elt
karrierevalg og liv

Lav et individuelt valg af
karriere og v rder e ekten

ræsenter seks valg af karriere
arbejde og liv

ort med dsagn og
personlige valg
og
spørgsmål til eleverne
arbejdsark 6

15

Udfordringer
for rønland
i forhold til
samf ndsnivea et

isk ter dfordringerne og
politiske m ligheder og vælg
en strategi for rønland

Stil m ligheder til rådighed og styr
disk ssionen sådan at der skabes
forbindelse til valgene

ort med politiske
s enarier og strategi
udfordringer for
rønland materiale

E
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Unge grønlænderes strategier

orl

rønland er der en del debat om hvordan landets fremtid vil tage sig d og hvilken politik der skal føres.
ernespørgsmålene handler om selvstyre og a ængighed indtægter fra minedri og skeri ddannelse so ial
lighed og relationen mellem bygderne og rbaniseringen ideoen viser tre nge grønlændere: Upal noora og
pan k som forklarer hvordan de ser på rønlands dfordringer og hvilken fremtid de ville foretrække.
ette trin på øvelsen indeholder:
Se de tre videoer i klassen en e er en den at kommentere imellem dem. ens de ser videoerne tager de notater
om deres observationer på rbejdsark .
Eleverne afsl tter deres notater på arbejdsarket og klassen disk terer og konkl derer på hvordan de tre
grønlændere ser på dviklingen i rønland og hvordan de opfatter den.

er er seks personlige karrierevalg som ill strerer hovedkategorien for jobm ligheder i rønland og de personlige
visioner for fremtiden ateriale . Eleverne bliver bedt om at vælge hvilken karriere de ville vælge og til at
v rdere konsekvenserne af dette valg. rbejdsark 6
ette trin i øvelse indeholder:
er præsenteres 6 m ligheder ateriale
og eleverne skal n vælge hvilket job og hvilken karriere og hvilket
liv de vil få herved. Sørg for at dække alle 6 m ligheder sådan at der f.eks. kan laves begrænsninger på antal
elever pr job.
hver gr ppe forklarer eleverne deres valg og v rderer konsekvenserne af det på både det personlige og det
samf ndsmæssige nivea . rbejdsark 6 .
r pperne præsenterer deres res ltater kor attet for klassen.

rønlands fremtid dfordres af forskellige faktorer hvoraf nogle er vist i videoerne og disk ssionerne i trin . ogle
spørgsmål er rejst i øvelserne til . rønlands geogra er vist i det printede kort kort
en politiske enighed i
rønland kan ses i de s enarier for rønlands fremtid ateriale .
ette trin i øvelsen indeholder:
ad eleverne skrive deres egne opfattelser af rønlands dfordringer ned på de refarvede s enariekort som
hører til og lad dem samle kortene e er hvordan de hører sammen.
ad eleverne fremføre fordele og lemper i disse s enarier og pege på deres foretr kne valg.

l ernati er
stedet for at vise videoerne kan spørgsmålene på arbejdsark disk teres m ndtligt e er læreren har præsenteret
de re strategiske s enarier del af ateriale . Eleverne besvarer selv spørgsmålene og . age er kan der
fortsættes med trin .
rin kan forlænges ved at bede eleverne h ske og notere res ltaterne fra øvelserne til som de har arbejdet med
inden disk ssionen om de strategiske m ligheder.
54
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isk ssioner om klimaforandringer er o e ledsaget af en blanding af myter og fakta. erfor er
det meget vigtigt at læse kilder kritisk og e erprøve de givne informationer. rsagerne til de
observerbare klimaforandringer er mange og kompli erede fordi nogle ændringer er forbigående
og k n varer få år mens andre ændringer varer årh ndreder og atter andre forløber i t sinder
eller millioner af år. nternational klimaforskning peger på samme tendens: ores klima ændrer
sig både som et res ltat af nat rlige og som et res ltat af menneskeskabte faktorer. E er den
ind strielle revol tion har der været et intensivt forbr g af fossile brændsler og ændringerne
i landbr get har også ha en stor ind ydelse. van eret teknologi stigende forbr g af varer
og ydelser befolkningstilvækst og hastig rbanisering har alle øget e erspørgslen på fossile
brændsto er har forbedret de materielle vilkår for mange mennesker.
limaforandringernes indvirkninger er lige så sammensatte. er er ikke k n negative e ekter
af det. ange områder i verden oplever den globale opvarmning. vor end man be nder
sig i verden rejser der sig nye m ligheder eller folk oplever nye tilpasningskrav. erfor er
m lighederne og byrderne ikke lige fordelt. dviklingslandene er konsekvenserne ved
klimaforandringer særligt synlige med geologiske begivenheder men det handler også om
deres dårligere økonomiske og so iale dgangsp nkt. lt i alt bliver den fa gste del af disse
befolkninger ramt særlig hårdt af klimaforandringernes konsekvenser.
limaforandringer og økonomisk marginalisering spillede ikke bare en rolle på rønland
i vikingetiden. dag bliver rønland ligesom andre dele af erden dfordret af
klimaforandringerne og a de forandringer som bl.a. den smeltende indlandsis på rønland
medfører for mange lande. de este tilfælde tilføjer klimaforandringer til andre allerede
eksisterende dfordringer som dviklingen i den globale økonomi og ændringer i so iale og
k lt relle forhold medfører spe ielt for perifere lande.
Som opfølgning på disse ændringer lægger de følgende øvelser op til at eleverne skal følge disse
globale spor af klimaforandringerne og af de so iale og økonomiske for østaten val såvel som i
deres egne lande af både årsager og virkninger samt de tilpasninger der er nødvendige som følge
heraf.

al

en

a i de

dli e tille a

Stillehavet ligger østaten val der består af en øgr ppe på 9 øer. et er en af de mindste
stater i verden. gr ppen er meget lavtliggende men ikke desto mindre bor der .
indbyggere nær kysten. det indre af landet er det højeste p nkt k n meter over havnivea .
he nter governmental anel on limate hange har v rderet de store dfordringer
val står over for som et res ltat af stigningen i vandstanden. andstandsstigningen er farlig for
strande og palmetræer fordi der derved sker erosion af kystlinjen.
get global opvarmning medfører hyppigere oversvømmelser fordi vandet dvider sig i varme
og fordi den grønlandske indlandsis og den arktiske havis smelter.
val s tilfælde når disse
oversvømmelser næsten ind til landets indre områder. avvandet trænger ned i jorden så
gr ndvandet bliver salt. erskvand til br g som drikkevand og til dyrkning af afgrøde bliver derfor
E

E
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3.

E
et globale perspektiv

E ES

E

mindre tilgængeligt. or de mennesker der primært lever af skeri og landbr g bliver disse problemer en stor tr ssel.
raditionelle metoder er ikke længere tilstrækkelige til at sørge for den voksende befolkning. Som følge heraf har
val i nogen tid importeret fødevarer. erne er n særdeles a ængige af import af fødevarer og de eksporterer n
k n kokosnødder. enne sit ation har res lteret i et ndersk d på betalingsbalan en.
andets evne til at tilpasse sig virkningerne af klimaforandringerne er begrænsede pga. lave indkomster og lave
importindkomster såvel som af begrænset adgang til teknologi og infrastr kt r. val s økonomi a ænger af
donationer fra dstationerede borgere og fra international dviklingsbistand. er er få jobs tilbage på øerne. or
eksempel arbejder mange t val anere i rederivirksomheder og er a ængige af verdensøkonomien. en største
arbejdsgiver er regeringen og derfor tiltrækkes mange indbyggere til hovedstanden naf ti. Søgningen e er
arbejde a ængigheden af import såvel som ønsket om en ændring i livsstil res lterer i at ere og ere mennesker
ytter til hovedstaden.
limaforandringer har været debatteret af både regeringen og o entligheden i mere end år og det bliver forsat
debatteret hvordan k lt ren identiteten og folkets ret til selvbestemmelse kan bestå hvis øgr ppen en dag bliver
beboelig. 99 gr ndlagde val
llian e of Small sland States
S S sammen med andre nationer for
først og fremmest at blive hørt internationalt i relation til klimaforandringer.
besl ttede val at sælge
dets e ertragtede internetdomæne .tv for at red ere dets a ængighed af internationale dviklingsfonde.
enne handel førte til en højere indkomst og med disse penge forbedrede val ikke k n s ndheds og
ddannelsessystemet men også den lokale infrastr kt r. staten tilsl ttede sig også både
og programmet
a i
daptation to limate hange
. en politiske magt til at påvirke de største for reneres måde at opføre
sig på har imidlertid været begrænset men internationale miljøorganisationer har hj lpet til ved at give val
medieopmærksomhed.
dskillige avisartikler d kkede op i vestlige medier som rapporterede om den kommende oversvømmelse af østaten
og om at dens indbyggere var blevet miljø ygtninge. nformationskampagnen gav i den grad opmærksomhed men
ikke med den ønskede e ekt at det sk lle løse problemerne som videnskabelige artikler om val pegede på.
medierne fok serede man på fra ytning af alle t val anere i stedet for på langsigtede tilpasningsmetoder der sk lle
br ges til at få val til at klare klimaforandringerne.
ndbyggerne på val bryder sig ikke om at blive betragtet som miljø ygtninge. egrebet er politisk har negative
toner og dstiller de fastboende som ofre. Samtidig bliver de fremstillet som et k lt relt homogent folk selvom hvert
øsamf nd har dets egen dialekt egne festdage egne erhverv og egne repræsentanter i parlamentet. olkene på
val ønsker frem for alt støtte til at få bedre adgang til ddannelse og s ndhedsydelser. e søger løsninger der gør
dem i stand til at tilpasse sig klimaforandringerne på en bæredygtig måde. ange faste øboere er emigreret til e
ealand. ette skyldes dog ikke overvejende den tr ende oversvømmelse men er nærmere begr ndet i de bedre
individ elle m ligheder for ddannelse s ndhed og arbejde som er der.

E ropa
gså i e ropæiske lande såsom anmark yskland England og strig disk teres stadig både årsager
og manifestationer af klimaforandringerne og de tilpasninger der er nødvendige som følge heraf. år
klimaforandringernes e ekter skal v rderes er det vigtigt at inddrage at forskellige gr pper og interesse kan være
påvirket forskelligt. ilsvarende kan ønsker til og behovet for at iværksætte handlinger som imødegår disse virkninger
v rderes forskelligt. erfor er klimaforandringerne og imødegåelsen af dem ikke alene et miljøspørgsmål men
i høj grad også et spørgsmål om so ial re ærdighed. år der arbejdes med sit ationer og dviklingstendenser i
elevernes hjemlande i E ropa er det vigtigt at de lokale manifestationer v rderes d fra det samspil der er mellem
miljøpåvirkninger og de so iale og økonomiske påvirkninger og belastninger.
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el erne
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E ES
E
et globale perspektiv

r

el består af re forskellige øvelser som kan dføres sammenhængene eller a ængigt af hinanden.
e oder

rin

l

K

akta eller holdninger klimaforandringer i
rønland

pmærksomhed på klimaforandringer og
deres synlighed i rønland. ær at v rdere og
stille kritiske spørgsmål kildernes kvalitet og
arg mentation.

L

lobale klimaforandring

å kendskab til de overordnede årsager tegn på
og e ekter af klimaforandringerne.
ær at skelne mellem menneskeskabte og
nat rligt forekommende indvirkninger.

val s tilpsning til klimaforandringerne

eater om virkningerne herhjemme

å kendskab til livsbetingelserne og mål for
tilpasning i val og vis respekt og forstå
de forskellige individ elle fortolkninger og
reaktioner.
t få kendskab til de akt elle dfordringer ved
klimaforandringerne såsom midler til tilpasning i
yskland strig anmark og England.

ari

ed

min.

45 min.

min.

in.

vis øvelserne dføres samlet foreslås følgende str kt r:
•

n rod tion til el e
limaforandringer og økonomisk marginalisering spiller ikke k n en rolle på
rønland i ikingetiden men er også vigtige i n tidens rønland. erhjemme er der også meget disk ssion om
klimaforandringerne. disse disk ssioner hænder det at fakta og meninger præsenteres som om de har ens
værdi. vordan kan vi adskille fakta fra meninger?

•

n rod tion til el e
har allerede fået et kendskab til nogle af de nikke klimaforandringer
i både fortidens og n tidens rønland. en hvilke årsager tegn og e ekter af klimaforandringer er
verdensomspændende? an d give en oversigt?

•

n rod tion til el e
ad os endn engang dforske et andet sted. i tager på ekspedition din destination
er i øjeblikket kendt men er d klar til at ændre dit perspektiv? an d nde d af hvordan man i andre lande i
verden har forholdt sig til de akt elle klimaforandringer og globaliseringen?

•

n rod tion til el e
hvilken grad påvirker klimaforandringer dit miljø her i anmark? vordan tilpasser
anmark yskland England og strig sig? hvilken grad hindrer eller fremmer økonomiske og so iale str kt rer
denne tilpasning?
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E

i era r
li a e
•
ar

an e
: limate hange
g en ontents.html

:

itigation of limate hange http:

.ip . h p bli ations and data

al
• arbotko arol nd eather a r s
: he rst limate ref gees? ontesting global narratives of limate
hange in val in: lobal Environmental hange
pp.
9
•
ortre
olette nd on arnett
9 : limate hange migration and adaptation in naf ti val in:
lobal Environmental hange 9 pp.
• alston olley et. al.
: lima andel eine era sforder ng f r val
erman at h https:
german at h.org de do nload 6 .pdf
li a e an e in E rope
•
ile
ino et. al.
: limareport international onrad dena er Sti ng pp.
•
albig
ido
: lima andelgere hte etropole ln e ts her etterdienst
• ystdirektratet: oastal rote tion in enmark http: eng.kyst.dk oastal prote tion in denmark.html
• ettenba er S sanne
: Sno farming S hnee von gestern f r die isten von he te e ts hlandf nk.de
. .
• iebmann ainer
: lima andel in ln Um elt nd erbra hers h t amt der Stadt ln
• homas ina
: o h asser in England: n den ogen der ritik a .net . .
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eogra | Samf ndsfag
ellem
min tter

eder or l rin

o pe en er

e al ere

So iale og samf ndsmæssige
kompeten er
asis videnskabskompeten er
Learning to learn

e ri el e

Eleverne gøres opmærksomme på vilkårene i rønland i dag
både som klimaforandring og som so iale og økonomiske
forhold
Eleverne kan v rdere kvaliteten af de n værende kilder
Eleverne lærer at analysere og v rdere n værende kilder

er i
in

e ne

ele erne op a er

ed anvendelse af forskellige
vad er fakta og
farver
markeres indholdet i
hvad synsp nkter i
aktivitetsarket
som enten fakta
en tekst

l reren op a er
jælpe eleverne ndervejs.

eller synsp nkter

isk ssion og
v rdering af svarene

E

E

EE

isk ter om alle dsagn kan
klassi eres som enten fakta
eller synsp nkter

Styr disk ssionen sammenlign
res ltater og stil event elt
spørgsmål

vad kan vikingerne lære os om bæredygtighed?

a eriale
Et aktivitetsark til hver
elev K1 eller udvalgte
tekster som læreren har
fundet
Elevernes res ltater

9

3.K
e al ere

E
akta eller synsp nkter

E ES

E

e ri el e

enne øvelse hvor der skal tages stilling til hvad der er henholdsvis fakta og synsp nkter er lavet for at dvikle
elevernes evne til at tænke kritisk når de læser en tekst og til at skelne mellem fakt m og antagelse. e vil nok også
komme til at markere områder hvor det ikke er til at se om et dsagn er et fakt m eller en antagelse. isk ssionen af
sådanne grå oner skal opm ntres fordi det vil k nne skærpe elevernes opmærksomhed på kompleksiteten i en tekst
sådan at det bliver klart at en tekst der forekommer objektiv ved første øjekast i virkeligheden indeholder en række
synsp nkter frem for fakta. så tilfælde er det vigtigt at eleverne opfordres til at v rdere d fra hvilket perspektiv den
pågældende tekst er dformet. i kan f.eks. tager sætningen: limaforandringer er tydelige i de akt elle ekstreme
vejrforhold der fremkommer på gr nd af de øgede globale l temperat rer og havstigninger . enne sætning er ikke
k n rene fakta eller rene synsp nkter men indeholder også påstande som kan disk teres den at være klart rigtige
eller forkerte men er betinget af synsvinklen. orståelsen af sådanne n an er fremmer elevens analytiske evner.

Uddel til eleverne aktivitetsark
som er den tekst de skal bestemme fakta hhv. synsp nkter i. et er et eksempel
på en sådan tekst men andre tekster som læreren nder frem kan anvendes i stedet. ed eleverne at markere de
dsagn som de mener er fakta med en farve og de som de mener er synsp nkter med en anden farve. kke alle
dsagn vil k nne kategoriseres i det ene eller det andet og ideelt set vil denne øvelse dføres i par sådan at der
bliver m lighed for at tale om svarene.

ennemgå svarene med eleverne i sl tningen af opgaven. ette kan gøres ved at lade dem sammenligne deres
svar og drø e event elle forskelle. æreren kan stille spørgsmål til elevernes forskellige svar og måske foreslå dem
at v rdere dsagnet anderledes. et er vigtigt at anerkende at der i mange tilfælde ikke er klare svar her. et er i
snarere ønskeligt at svarene bliver forskellige fordi det giver et fr gtbart gr ndlag for drø elser af hvad der er fakta
eller synsp nkter. En gr ndig gennemgang af øvelsen med eleverne er en for dsætning for at dvikle den nødvendige
kritisk tankegang og for at styrke elevernes evner til at v rdere kildemateriale.

6
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L

iologi | eogra
ellem
min tter

eder or l rin

o pe en er

e al ere

e ri el e

Samf nd og borger

Eleverne for viden om nogle af de generelle årsager til og
e ekter af klimaforandringer at skelne mellem nat rmæssige
og antropo entriske påvirkninger samt til at nde information
om konsekvenserne af disse forandringer.

nitiativ og lære at lære

e sekventielle trin i arbejdet åbner for en pro es orienteret
made at lære gennem ndersøgelse. ortene nderstøtter
eleverne at samarbejde i gr pper og til at opstille et mind
map’.

omm nikation på modersmål

Eleverne indsamler informationer samarbejder og arbejder
med de arg menter der bliver præsenteret.

er li
ækkefølgen af trin i arbejdet m liggør en pro esorienteret form for læring gennem ndersøgelse.
in

E ne

Ele op a er

15

rsager e ekter
og konsekvenser af
klimaforandringer

isk ssioner i re gr pper:
ategoriser kortene og ndersøg
forbindelserne mellem dem

25

ortene tilskynder
eleverne til at
asso iere og skabe
et mindmap

Uddel
ræk et billedkort fra b nken. is
baggr ndskortene.
og beskriv det for gr ppen og giv
isse pla eres i en
billedet en overskri . Undersøg
sammenhænge med de øvrige kort og b nke på bordet
overskri er
ag et kig på de andre gr ppers
kategorisering og re ekter over
sammenhængene mellem dem

E

E

EE

rerop a er

a erialer
overskri kort og
ateriale

Stil spørgsmål der
skaber re eksion hos
eleverne
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billedkort

tavlepenne eller andet til at
tegne på tavle hite board
baggr ndskort ateriale

ind maps har lavet
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E ES

E

e ri el e

nddel klassen i re gr pper. ver gr ppe får en overskri og et billedkort ateriale
. ed eleverne om at
gr ppere kortene med overskri er. ålet er at de re ekterer over forbindelserne mellem dem. enne disk ssion kan
dfoldes i plen m.

Så snart eleverne er blevet enige om en god kategorisering af billederne så giv hver gr ppe en board marker eller
andet til at skrive på hiteboardet tavlen. aggr ndskortene materiale
pla eres på bordet i en b nke. Eleverne
trækker n et kort hver fra b nken. e læser disse højt giver dem en mat hende overskri f v lkan dbr d eller
stigende havnivea og prøver at forbinde dem. jælp eleverne med kategoriseringen så de får m lighed for at
tilrette og ompla ere misforståede billeder i deres mind map. Under overskri en øsning nedenfor kan d se et
foto af et eksempel på et mind map.

nden eleverne færdiggør deres mind maps får de m lighed for at se de andre gr ppers kategorisering. Stil eleverne
følgende spørgsmål i plen m:
•
vordan klarede jeres kategorisering?
• Er jeres mind maps ens?
• Er det tydeligt hvilke årsager og e ekter der ligger bag kortene? ag f landbr g som et eksempel.
•
vilken rolle spiller træer og skove i klimadisk ssionen? ed d hvad træer optager og lagrer og dermed hvad det
har af konsekvenser når skov ryddes?
• åvirker klimaforandringerne jer? vis ja hvordan?

ariation
or at gøre kategorisering af billederne lettere for eleverne kan d give dem beskrivelseskortene materiale
med
følgende titler:
rbit stråling v lkan dbr d meteorit
menneskeskabt dledning af drivh sgasser transport landbr g og
ind stri stigende havnivea tørke og ekstreme temperat rer hvirvelstorme og tornadoer mindre is og sne intensiv
regn og oversvømmelser opvarmning og for rening af havet.
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a r nd in or ation
enne øvelser er til for at ill strere et eksempel ikke for at give et f ldkomment billede. or årsagerne til de
observerede klimaforandringer er mange og kompli erede. ange dslag varer k n få år andre h ndrede af år. ogle
gentager sig jævnligt andre varer ved i t sinde eller millioner af år og mange sker k n en eneste gang.
or at sikre at øvelsen ikke bliver for kompleks er den lavet den en detaljeret beskrivelse af kontinentaldri ordens
akse skovrydning og havstrømme. velsen r mmer heller ikke en disk ssion af hvorvidt der er en grænse et
såkaldt tipping point .
ptøningen af permafrost tæller også med i det store regnskab da det vil betyde frigivelsen af store mængder af
drivh sgassen metan. isse tipping points vil spille en afgørende rolle i klimadisk ssionen men ville gå d over
rammen for denne øvelse. nternational klimaforskning peger entydigt på at de n værende klimaforandringer
både skyldes nat rlige og menneskeskabte årsager. Siden den ind strielle revol tion har der været intensiv br g
af fossile råvarer hvilket førte til dvidede teknologiske m ligheder og m liggjorde den voksende dveksling af
varer og servi es. efolkningstilvækst og kra ig rbanisering øgede kravet til fossile råvarer og velstanden steg
blandt den brede befolkning. Et andet perspektiv er global re ærdighed og en re ærdig fordeling af den globale
opvarmnings byrder de der forstærker den globale opvarmning er ikke de samme som oplever konsekvenserne
af klimaforandringerne. onk rren e økonomiske politiske og samf ndsmæssige interesser gør introd ktionen af
politiske klimatiltag langt mere kompli eret.
vis eleverne har br g for mere for at k nne forestille sig den nat rlige drivh se ekt så prøv med følgende
forklaring: rivh se ekten er et nat rligt fænomen og er essentielt for al liv på vores planet. orden er omgivet af et
l lag vi kalder atmosfæren der består af forskellige gasarter.
ange af disse drivh sgasser lader sollyset trænge ned til orden men holder også varmen tilbage som bliver
re ekteret fra orden tilbage til atmosfæren. vis de ikke gjorde det ville det blive meget koldt på vores planet. amp
er en af de vigtigste gasser og stammer fra irk lationen af vandet på orden. ndre væsentlige gasarter i forhold til
den nat rlige drivh se ekt er
der stammer fra brande og v lkan dbr d samt metan der kommer fra skove eller
stiger op i l en fra vådområder som moser eller s mpe.
i mennesker påvirker den nat rlige pro es i det vi frigiver drivh sgasser og dermed forstærker den nat rlige
drivh se ekt. o ere drivh sgasser der er i atmosfæren desto mere varme bliver der fastholdt. Som konsekvens
heraf stiger temperat ren på orden.
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E e pel p op a e e arel e

3

KLIMAFORANDRINGER OG DERES GLOBALE VIRKNING

er er omkring drivh sgasser
i atmosfæren. En af dem hedder
k ldio id. ...

eanerne er lagre for 2. o
mere 2 der er i atmosfæren jo
mere lagres i o eanerne.

forbliver længst tid i
2
atmosfæren op til
år mens
drivh sgas og kvælstof har en ...

e ige hvirvelvinde er kendt som
orkaner tyfoner og ykloner. en
de fremkommer og

efolkningen dleder mest
drivh sgas i energisektoren og i
ind strien globalt.

Under klimaforandring regner det
ikke o ere men regnen varer i
længere tid og er kra igere.
andstanden i havene ændres
gennem havstrømme at sænkning
og hævning af havb nden

Materiale L 2

MENNESKESKABTE
ÅRSAGER

3

KLIMAFORANDRINGER OG DERES GLOBALE VIRKNING

3

Materiale L 2

KLIMAFORANDRINGER OG DERES GLOBALE VIRKNING

Materiale L 2

KLIMAFORAN
DRINGER

ÅRSAGER

3

KLIMAFORANDRINGER OG DERES GLOBALE VIRKNING

3

KLIMAFORANDRINGER OG DERES GLOBALE VIRKNING

Materiale L 2

EFFEKTER

Materiale L 2

NATURLIGE
ÅRSAGER

å verdensplan formindskes is og
snemasser. åde rktis og ntarktis
er blevet mørkere
år ting som asteroider rammer
jorden slynges partikler op i
atmosfæren ligesom fra v lkanen

år det bliver varmere så smelter
is og sne h rtigere i mange
områder i verden …

en ykl s på
.
år bevæger
jorden sig ikke i en lige linje r ndt
om solen.
Solen dleder energi og varmer
orden på denne måde. et sker
ikke ligeligt fordelt
år en v lkan kommer i
dbr d slynges gas og akse op i
atmosfæren.
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Samf nd og borger

orstå dviklingen for øen val og oplev at sk lle tage stilling
til e ekten af klimaforandringer ved at leve sig ind i rollen som
indbygger på øen. år indsigt i klimaforandringernes e ekt andre
steder i verden.

omm nikation på
modersmål og at lære at
lære

Eleverne lærer at disk tere d fra tildelte rolle og skal dvikle egne
arg menter som kan nderstøtte en stillingtagen.

atasøgning og k lt rel
opmærksomhed

ilskynde eleven til at br ge internettet og samle informationer
om geogra ske fakta for val . Eleverne lærer at re ektere over
hvordan de selv nder viden og hvordan den tilvejebringes af andre i
en r nde til sl t.

E

E

el

EE
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od kendt mål:

E
val

E ES

E

er i
in

e ne
vor ligger

15

Ele erne op a e
val ?

ivsbetingelser på
val
ndre perspektiv:
nformation om
klimaforandringer og
tilpasningsmetoder i
val

35

inde val på et atlas. Se på de
billeder bage er
kke øjnene og lave en fantasirejse

reren op a e

a eriale

ive hintene og vise billederne
bage er
æse teksten op

Sige navnet der bliver hvisket i øret
højt og nde klassekammerater
med samme navn og lave en lille
arbejdsgr ppe. æse personkortet
og tænke på en provokerende
dtalelse som denne person k nne
komme med og nderbygge den med
argumenter

viske de forskellige
personnavne i øret på
eleverne. Samme navn laver
mindre grupper. Uddele
personkortene hjælpe
med a laring hvor det er
nødvendigt

En person af hver gr ppe gør sig
klar til at tage den varme stol og
præsenterer for klassen den persons
dtalelse som man repræsenterer.
Spørgsmål besvares

Stil stolen foran tavlen. Stil
ægge ret på ma min tter
pr gruppe

tlas eller glob s.
ateriale
tekst
ateriale
personkort.
ateriale

Stol ægge r

eedba k fra tilsk erne re eksion og Stil spørgsmål til re eksionen
disk ssion

e al ere

e ri el e

iv eleverne en række forskellige henvisninger vink til at nde val på verdenskortet. et er vigtigt ikke at nævne
navnet U U ellers kan de bare slå det op i indekset. iv eleverne lidt tid e er hvert vink så de kan slå op på de
relevante sider i atlasset og orientere sig. e forskellige vink er:
•
•
•
•
•
•
•

66

ores rejsemål er på den sydlige halvk gle
et er pla eret i det sydlige Stillehav
ores rejsemål ligger øst for det mindste kontinent i verden
et er det erdemindste land i verden og dækker over 6 kvadratkilometer
iji er ret tæt på vores rejsemål
avnet på hovedstaden er naf ti
gr ppen består af 9 øerne med navnene: an mea
i
k feta
k lealae aitp
i lakita og naf ti
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E

is eleverne tre billeder af val
at der skabes et første indtryk af

ateriale
val

E ES
od kendt mål:

E
val

.

som igen giver et overblik over den geogra ske beliggenhed sådan

år alle eleverne har f ndet østaten i Stillehavet og har set de tre billeder så fortsættes der med beskrivelsen af
val
ateriale
. ed eleverne om at l kke øjnene og tage på fantasirejse sammen. æse rejsebeskrivelsen
højt.

bringes den varme stol ind. e otte kort tages frem og klassen inddeles i gr pper. ver elev hviskes et navn på
en af de forskellige personer fra kortene i øret f.eks. aiala eiki tilsk er osv. år der siges start siger hver elev
dette navn højt og prøver at nde de andre der har fået hvisket dette navn. Eleverne med det samme navn danner
n små gr pper med hinanden læser kortet de har fået dleveret og overvejer hvilket dsagn de skal komme med
og hvilke arg menter der skal støtte dette dsagn. Som et eksempel med personkortet aiala så k nne eleverne lave
dsagnet: eg tror på d og ikke på klimaforandringer . Uklare dsagn som f.eks. at dvikle opmærksomhed eller
forny energier vil kræve a laring. er er også et personkort med titlen tilsk er ette er dviklet fordi mange elever
ikke føler de kan klare den varme stol. E ersom det er læreren der kender eleven bedst så er det op til læreren at
medtage dette kort. ilsk erens rolle er her at følge med og notere de forskellige holdninger. vilke dsagn dgjorde
hovedarg menterne? Er svarene klare og realistiske? æreren gør det klart at det er en fordel at re ektere sådan
at ere perspektiver kan tages med i disk ssionen. as på at tilbagemelding er samlet og givet i en konstr ktiv form.
Stil stolen foran tavlen. Som introd ktion til øvelsen må det nderstreges at der er mange m lige svar på de stillede
spørgsmål og at alle opfattelser kan re ærdiggøres.

En person gør sig klar til at sidde i den varme stol for at præsentere gr ppens dsagn. esten af dennes gr ppe står
bag ved stolen de er hele tiden parat til at ski e plads hvis personen i den varme stol har br g for hjælp.
er
klassen dfordret til på fem min tter at nde d af hvad der ligger til gr nd for dsagnet. vor meget ind ydelse har
klimaforandringer eller forandringer i økonomi på denne persons liv. erfor skal læreren og eleverne stille spørgsmål.
Sørg for at spørgsmålene ikke kommer på en gang men tages et e er et. å alle personkortene er der spørgsmål som
kan støtte. n personen i den varme stol må svare på spørgsmålene og han må ikke ski e personlighed. er kan
forekomme spørgsmål som ikke kan besvares via personkortene. så tilfælde foreslås det at eleven br ger sin fantasi
sådan at svaret tilpasset den person han er. år ægge ret ringer er det den næste gr ppes t r.

år alle personerne og det de repræsenterer er gennemspillet foreslår læreren en re eksion. ølgende spørgsmål
kan anvendes:
vad syntes d om den varme stol? ille d hellere have taget en anden holdning og hvorfor? vad k tilsk eren
d af det?
vilken virkning har klimaforandringer på val s befolkning? vordan opretholder de deres tilværelse? vilke
forholdsregler må de tage for at tilpasse sig? an ale disse mennesker leve videre på samme måde om år?
ænk også p øernes problemer. vad har tilsk eren noteret sig?
vad er forbindelsen mellem rønland og val ? Er der nogen m lighed for at nordboerne forlod rønland
tidligere på gr nd af klimaforandringer og de e erfølgende økonomiske vilkår. il dette k nne ses hos
befolkningen fra val også?
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od kendt mål:

E
val

E ES

E

ariation
vis trin forekommer dårligt passende for målgr ppen så tilbyd eleverne et alternativt sæt af landskabsbilleder.
ad eleverne nde de mest vigtige geogra ske fa ts om val . vis der i trin er for mange personkort så ern det
med læreren olia eller politikeren esia de er ret ens.

a r nd in or ation
ersonerne på kortene er ktive. eres holdninger er taget fra rapporter lavet af folk fra val og er som
sådan akademiske ndersøgelser som er lavet til forskning. ere præ is information kan ndes fra kilderne.
å personkortene er der ikke korrigeret for sproglige fejl idet dsagnene er taget d af direkte samtaler.
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Samf nd og borger

denne øvelse er det elevernes miljø der kommer i fok s sådan at
de kan overføre deres opnåede viden til deres egne forhold.

omm nikation på
modersmål

Eleverne bliver dfordret på deres kreativitet fordi teksterne er
åbne. e må gribe andres ideer tilføje deres egen tanker og dtrykke
holdninger og formidler deres egne erfaringer

er li
in

e a

Ele erne op a e

e ekter over klimae ekter
og måden den påvirker
identitet og hverdag

vordan påvirker klimaforandringer
egen hverdag

rbejde på aktivitetsarket i gr pper
E ekten af klimaforandring
og læse teksteksemplet og lave
vedr. t risme i strig
teaters ener
byplanlægning i yskland
oversvømmelse i England og
kystbeskyttelse i anmark

reren op a e
ntrod er til opgaven og
bidrag til at str kt rere
hypoteser

a eriale
ortsæt i to farver
og skrivepenne

teksteksempler
ele klassen ind i
ateriale
gr pper dele teksten og
opgaver som
aktivitetsarkene d og
støtte dviklingen af s ener de eleverne skal
arbejde med
ktivitetsark
og dstyr til
s enerne

Små gr pper fremviser deres s ene Stille spørgsmål
ma min tter E er hver s ene er
der disk ssion i plen m
Eval ering af res ltaterne

E

E

EE

pstil event elt nye spørgsmål til
videre ndersøgelse

entag de indledende
hypoteser og spørgsmål og
saml nye
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ntrod er det indledende spørgsmål: vordan kan klimaforandringer observeres her hvor bor? ed eleverne om at
skrive deres b d forslag ned på kort i n farve. mmerer kortene og læs dem højt for klassen og sætte dem op på en
tavle eller fordel dem mellem gr pper af elever. Uddel kort i en anden farve og bed eleverne om at skrive hvordan de
v rderer de forskellige observationer d fra om de vil have positiv eller negativ ind ydelse. ed eleverne om at opstille
spørgsmål til det videre forløb af øvelsen.

aseret på teksteksempler laver eleverne teaters ener og fremfører dem. Emnerne er klimaforandring i strig og
dens e ekt på t rismen personer byplanlægning i yskland personer oversvømmelsessikring i England
personer pl s
folk kystsikring i anmark 6 personer pl s en gr ppe. e re eksempler har aktive roller to
elever skal være fortalere som ses på
England og resten spiller en skoleklasse anmark
ængigt af klassestørrelsen deles klassen op i re gr pper. ver gr ppe skal have en af de tekster ateriale
og et ktivitetsark
Eleverne sætter sig ind i eksemplerne og prøver at etablere deres s ene. iv eleverne nok tid
til at a lare deres ideer indbyrdes. eksterne skal k n ses som eksempler og hvis eleverne nder andre karakterer
der kan nderstøtte deres fortolkning af s enen skal de have lov til det. vis eleverne også kan indarbejde deres
egne erfaringer er det nt. rbejdet som lærere at nderstøtte forløbet med s enerne. an skal opm ntre eleverne
til også at give dtryk for deres følelser. S enerne skal tage højest fem min tter.

r pperne fremfører deres s ene e er t r. E er hver s ene er der disk ssion i plen m. an kan stille følgende
spørgsmål:
•
vad er temaet i s enen? Er man opmærksom på emnerne? vad var nyt?
•
ar man oplevet s enen selv?
•
ar man en ide om i hvilket land s enen k nne foregå?
•
avde folk i s enen et problem? g hvilke dfordringer havde de?
•
vem eller hvad hjalp dem med det problem? Synes d at det var en passende løsning eller k nne der anvendes
andre metoder til at løse problemet på?
• ar der forskellige parter med interesse i s enen og hvilke mål forf lgte de?
•
vilke paralleller er der mellem rønland og val ?

ag igen dgangsp nkt i hypoteserne om klimae ekter og spørgsmålene fra starten af øvelsen. ar e ekterne som
omtales i teaters enerne medtaget i det som de st derende pegede på fra starten? vad med eksempler der ikke
blev taget op i teaters enerne? lev de spørgsmål som eleverne stillede besvaret?
ernes de kort fra tavlen
listen som har været taget op i trin og . ad n eleverne tilføje spørgsmål som er d kket op og de synes er vigtige.
ogle spørgsmål k nne være:
• Er historierne i teaters enerne isolerede vejrforhold eller er de lang tids e ekter af klimaforandringer?
• ar det k n klimaforandringerne der var årsagen eller har andre forhold været medvirkende som en parallel til
nordboernes sit ation ?
•
vordan har komm nen eller landet reageret på forandringerne?
•
vilke samf ndsforandringer har været sat i gang af klimaforandringerne som et led i at tilpasse sig den nye
sit ation? åvirker disse forandringer samf ndenes evne til også at håndtere fremtidige sit ationer?
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ariationer
ndre e e pler end pr en ere
e historier teaters ener som ateriale
bidrager med beskriver e ekter f.eks. på et regionalt nivea . et
kan være en god id hvis det er m ligt at vælge akt elle historier som rejser de samme problemer f.eks. fra
avisartikler eller
fra elevernes eget miljø. e skal selvsagt afspejle forholdet mellem nogle klimaforandringer og så
deres påvirkning af lokale og so iale str kt rer. er kan læreren pege på en historie og lade eleverne samle materiale
ind for at dbygge den.
ea er l rin
an kan lade eleverne arbejde intensivt med karaktererne i deres s ene: mens en person stiller sig ind i midten af
gr ppen spørger man de andre gr ppemedlemmer om deres karakterer: biogra livsvilkår tolkningen af sit ationen
og fremtidsplaner. ersonen i midten skal gøre dette h rtigt og svare om deres rolle.
vis forskellige gr pper har br g for længere tid kan man give ekstra øvelser til dem der allerede er færdige.
• Spil s enen i langsomt tempo eller meget h rtigt
• Spil s enen den ord og nøjes med bevægelser kan man stadig forstå s enen?
• Ski roller
• Spil s enen i en anden genre: estern aktion lm opera komedie
or a nder el e
E er trin kan eleverne besl tte hvordan de vil kontrollere værdien af de hypoteser de ikke allerede har behandlet
og disk tere hvordan de nde svar på deres mere åbne spørgsmål. an f.eks. gr pper på
elever som så ser på
nogle af hypoteserne. å denne måde kan de komme i gang med at benytte internettet eller eksperter fra komm ne
forskning eller
er.
E ra ea er ener o
li ae e er
øvelse har eleverne bl.a. lært at transport landbr g og energiprod ktion er menneskeskabte årsager til
klimaforandringerne. Eleverne får n den opgave at forfatte deres egne teaters ener om de konsekvenser som kan
påvirke deres hverdag se f.eks. ateriale
. et er her vigtigt at de dpeger og indbygger en kon ikt i det emne som
de skriver om f.eks. mellem familiemedlemmer eller venner. denne pro es skal eleverne bringe deres egne erfaringer
i spil. et kan her også være vigtigt at h ske at selvom e ekterne opleves individ elt er det ikke sikkert at de kan løses
af den enkelte men kan kræve handlinger i fællesskab. et kan også være et element i en s ene om en pro es eller
handling nderstøttes eller hæmmes af virksomheder eller myndigheder.
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SAMARBEJDE OM BÆREDYGTIGHED

n rod

tion

e lo ale andlin per pe ti
a eleverne startede deres ekspedition til rønland begyndte de med en analyse af nordboernes historiske
bosætning del
og de nåede frem til at de historiske erfaringer også er relevante for n tidens dfordringer
knyttet til bæredygtighed del . en smeltende grønlandske indlandsis et samtidig et markant tegn på de globale
klimaforandringer som også har store e ekter for livet i lan de i resten af verden. Eleverne har fået m lighed for at
ndersøge virkningerne på de so iale str kt rer og på økonomien og v rderede samf ndenes evne til at tilpasse
sig forandringer del . E er ekspeditionen d i verden har eleverne sk llet spørge sig selv: vad har vi lært om
bæredygtighed? vordan er det relevant i forhold til det sted hvor jeg bor? vordan kan vi forandre det? å denne
måde bliver det m ligt at opdage forbindelserne mellem deres eget lokale område og de ørige steder i verden. il sl t
har de også m lighed for at overveje hvordan deres erfaringer kan medvirke til at de nere deres egne handlinger
del .
et demokratisk samf nd med markedsøkonomi karakteriseres indbyggernes rolle o e som enten forbr ger eller
som borger der skal vælge repræsentanter. Som forbr ger kan de gøre deres ind y delse gældende gennem valg af
vare som d over pris kan have bæredygtigheds aspekt. Som borger kan de stemme på det parti som de mener har
den rette politiske k rs. en grænserne for række vidden af de individ elle handlinger er klart synlige i begge roller.
Som forbr gere er vi a ængige af db ddet af bæredygtige varer. et er meget krævende at fast holde fok s på
bæredygtige varer og at ndgå dem der ikke er bæredygtige. t nde de bæredygtige varer kan o e være betydeligt
mere tidkrævende end at tage hvad der lige ligger fremme i køledi sken eller hænger på bøjlestængerne. t handle
på en bæredygtig måde kræver dis iplin af den mil jøbevidste forbr ger. et kræver forandringer i markedet som
helhed på alle de forskellige nivea er: prod ktion distrib tion db d osv. t være en miljøbevidst forbr ger som
individ kræver et db d af en passende varemængde og at samf ndet nderstøtter de so iale og j ridiske gr ndlag.
Under sådanne vilkår kan der dvikles lovende tilgange som kan bidrage til at transformere samf ndet.
Som borger og vælger kan man k n stemme på et parti der har nogle generelle holdning men ikke påvirke de
enkelte opfattelser eller meninger som det dtrykker. nternationalt samarbejde er k n en blandt ere områder
hvor vælgeren må overveje hvilke synsp nkter der ønsker at tilsl tte sig. erfor er det nødvendigt for at k nne
forstå klimaforandringernes betydning og handle bæredygtigt at se d over rollerne som forbr ger og som borger.
samf ndet er det m ligt at påvirke besl tnin ger gennem engagement gennem organisationer som er aktive omkring
spe i kke emner om bære dygtighed og ved at samarbejde på tværs af landegrænser. Som f.eks. professionelt
ddannet kan man også påvirke dviklingen gennem sit arbejde i virksomheder og myndigheder. i er også alle med i
so iale netværk hvor holdninger kan disk teres og det er m ligt at sprede ideer om bæredyg tigt samarbejde.
år man tænker på vilkårene for at fremme både bæredygtig prod ktion og forbr g i forhold til reje og
skeprod ktionen i rønland så er forbr gerens ind ydelse indlysende. en forbr gernes valg må støttes gennem
virksomheders måde at arbejde på og gennem forskning teknologisk dvikling politisk reg lering og kontrol.
estanden af rejer i tlanterhavet er formindsket i området omkring øst og nordvest rønland og viser ingen tegn
på at stige mens bestanden i nordøstlige rønland betegnes som levedygtig . et kræver en reg lering af skeriet
så over skning af bestanden ndgår. midten af erne blev torsk over sket kra igt i stgrønland så dette skeri
stort set helt for svandt. estanden øges n langsomt igen. ordi rønland var en del af anmark da landet blev
de medlem af EU i 9 blev der åbnet for mere internationalt skeri ved rønland. et førte til en voldsom
over skning af dybhavs skeri og var medvirkende til at rønland i 9 stemte sig d af EU og dermed k m lighed
for at lave deres egne kvoter for den mængde sk som deres handelspart nere k lov til at ske. kke desto mindre
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disk teres det fortsat om kvoterne stadig er for høje sam menlignet med anbefalingerne fra ES et internationale
råd for dnyttelse af hav skeri . dag omfatter a alen mellem EU og rønland bl.a. forskellige kvoter for skeri
samtidig med at EU støt ter rønlands skeri nansielt. iskeri er k n et enkelt område for samarbejdet mellem
rønland og EU.
rønland er som en del af det danske rige i høj grad påvirket af dansk lovgivning og des den af en ret betydelig
statslig støtte til en lang række samf ndsopgaver i rønland gennem et årligt bloktilsk d.
gså EU har et bredere fok s på samarbejdet med rønland og i EU s strategipapir for rønland
fok seres
bl.a. på bæredygtig økonomisk vækst. et nderstreger at inkl derende og bæredygtig vækst er afgørende for
kampen mod fa gdom på længere sigt. or at dette kan ske må en større del af befolkningen tage en ddannelse
der gør dem i stand til at varetage arbejdsområder indenfor og tage del i den fremtidige vækst.
erfor ydes der økonomisk støtte til ddannelse fra EU men selvfølgelig ikke mindst med det danske bloktilsk d.
en fok s på økonomisk vækst er ikke det hele. Selvom n it ir mpolar o n il nder streger nødvendigheden
af økonomisk vækst så lægges der også vægt på behovet for at sikre be skyttelsen af miljøet og at den økonomiske
vækst tilgodeser såvel k lt ren som økonomien og at man varetager de lokale interesser samtidig. konomisk
samarbejde må ikke føre til at rktiske sam f nd tvinges til skadelige og ønskede dviklingsprojekter. et må de
m ltinationale selskaber a eptere.
de sidste årtier har m ltinationale selskaber såvel som private og statslige aktører som d over anmark og EU
også omfatter E
U
U E og rktisk åd gjort det internationale samarbej det stadig mere omfattende og
komplekst. orskellig opfattelse af bæredygtighed er typisk og de forskellige interesser ses i de forskellige opfattelser
som handelspartnere kan have i bæredygtig d vikling. or EU er adgangen til råsto er af stor betydning for deres
egen dvikling. ette kan føre til interessemodsætninger mellem de lokale og deres behov for miljøbeskyttelse og
handelspartnernes behov og ønsker. et er derfor altid nødvendigt at forhandle sig frem.

el erne

r

r

ølgende del består af tre øvelser:
e ode

rin

æredygtig forbr g af sk
ollespil om internatio nalt samarbejde
mellem EU og rønland

versigt og v rdering af det lærte
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samt in interna tionale traktater

min.
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isse aktiviteter kan sagtens gennemføres hver for sig og behøver ikke at indgå i et forløb. vis de indgår i et forløb
så anbefaler vi dette:
Generel in rod tion
i har set i eksemplet om rønland og val at klimaforandringer sammen med andre faktorer som økonomisk
marginalisering k lt relle forandringer og poli tiske strategier tr er eksistensen for lokalsamf nd verden over.
et er nødvendigt at der bli ver taget hånd om denne dfordring globalt og ikke blot i de lande der bliver
påvirket af det fordi alle besl tninger påvirker lokalsamf ndet. Udfordringerne kræver handling fra politike re
virksomheder og borgere.
n rod tion til el e
i har set at handelsforbindelser nderstøtter eller tr er overlevel se i de grønlandske byer lige som det sker
mange andre steder i verden. Sådan a ænger bæredygtig dvikling af en bæredygtig måde at prod ere og at
forbr ge på . vad ville det betyde for sk det vigtigste prod kt for rønland?
n rod tion til el e
vordan kan EU og elevernes hjemland nderstøtte en bæredygtig dvikling i rønland d over den allerede
ndersøgte bæredygtige indsats på skeområdet? ad os dfordre forskellige strategier for internationalt
samarbejde. vad vil være bedste måde at håndtere bæredygtighed i rønland?
n rod tion til el e
hvor ekspeditionen er afsl ttet hvad har læringens res ltat så været?

i era r
• E ropean ommission and the government of reenland
:
E SUS
E E E
E
EE
EU
• E ropean omission the government of reenland and the government of enmark
:
E
by the E ropean Union on the one hand and the overnment of reenland and the overnment
of enmark on the other on relations bet een the E ropean Union and reenland
• E ropean ommission
: n reasing the impa t of EU evelopment oli y: an genda for hange
• E ropean ommission
:
E
E ES
E S
E
S
• E ropean ommission
: reso r e e ient E rope lagship initiative nder the E rope
Strategy
• n it ir mpolar o n il
: n it r ti oli y
• lingebiel Stephan
:
k n der Ent i kl ngs sammenarbeit in:
s olitik nd eitges hi hte 9
pp. 6
• United ations: genda
for S stainable evelopment
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pnå insigt i hvorledes individ el adfærd som forbr ger skepraksis
og politisk reg lering påvirker bæredygtigheden af prod ktion
og forbr g af sk. ære at læse og forstå prod ktbeskrivelser
fra indpakning og tilegne sig baggr ndsviden for bevidst
forbr gspraksis.
å detaljeret indblik i skeriets metoder og vilkår og de aspekter af
bæredygtighed der er knyttet til skeri ind stri og forbr g.

er i
in

9

Ele erne op a er

nformation til forbr gere på
frossen rejeemballage

æs informationen om
rejerne på emballagen
og svar på spørgsmål i
ktivitetsark

ejled eleverne i at
læse emballagen

Emballage til frosne rejer fra
rønland på ateriale
oplysninger om arter ndes på
ateriale
samt rbejdsblad

æse temaerne op
arbejd med spørgsmålene
i ktivitetsark
og
præsenter konkl sionerne

Udlevere spørgsmål
og hjælpe med at
forstå disse starte
disk ssion om
nødvendigt

nformationer om skeri
politik ske metoder kvalitet
og mærkningsordninger ndes
på ateriale
6
og
. Spørgsmål ndes på
ktivitetsark
.

nalyse og v rdering af
prod kt information

Uddyb analysen af
informationer på emballagen
og dfyld ktivitetsark 9

Stille spørgmål
og hjælpe med
at forstå og læse
informationer

ktivitetsark 9 med
registrering af informationer og
mærkninger

vad er afgørende for
bæredygtighed?

oter og disk ter ansvaret
for bæredygtighed fra hav
til bord

Sørg for at
synsp nkter kommer
frem

r g evt. ip over kort eller
tavle

isk ssions af :
. skeripolitik
. skemetoder
. kvalitet og
. mærkning af prod kter.
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e ri el e

velsen kan ses i forlængelse af øvelse om skeri i rønland som godtnok handlede om helle sk men dviser træk
der kan sammenlignes med reje skeri. et er især forbr gervinklen som bliver tilføjet i den akt elle øvelse. eget
entralt står den information som formidles via emballagen og prod kternes kvalitet. Samtidig bliver det tydeligt at
reg lering af skeriet også er a ængig af politik i de lande der køber og forbr ger skene.

pdel eleverne gr pper og foretag en første ndersøgelse af reje emballagen for grønlandske rejer baseret på
ateriale
og besvar de generelle spørgsmål i ktivitetsark
. enyt ateriale
til at få en gr ndlæggende
forståelse af nogle af de kommer ielle fangstdyr. Eleverne skal i denne fase især fok sere på at stille spørgsmål til
materialet og de dfordringer som de kan pege på.

Eleverne arbejder i et disk ssions af format med re temaer som de går igennem et for t. lle re temaer:
skeripolitik
skemetoder
kvalitet og
mærkning af prod kter giver tilsammen et gr ndlag for at
ndersøge og disk tere bæredygtigheden af den samlede pro es knyttet til prod ktion og forbr g af skeprod kter.
e re temaer er hver dækket af t af de re aterialer
6g
. aterialerne er tænkt som introd ktion
for hvert tema for hver gr ppe der besøger temaet i disk ssions af en.
ro essen str kt reres ved at der til hvert tema vælges en elev der som tema koordinator står for sessionerne for
gr pper af elever der deltager i dette tema. orløbet af hver session tænkes at foregå enten ved at informationen
læses højt af tema koordinatoren eller ved at gr ppen af elever læser materialet for temaet hertil afsættes
min tter . ere er disk terer gr pperne de spørgsmål som de nder relevante og noterer svarene på disse også
inden for en tidsramme på min tter .
oterne fra tidligere gr ppers arbejde danner basis for de e erfølgende gr ppers arbejde så de bygger videre på
hinandens arbejde. orløbet afsl ttes med et afsl ttende plen m hvor en elev fra den sidste gr ppe præsenterer
res ltaterne for det tema de sl ttede med som oplæg til en disk ssion med alle elever.
p r

l til a eriale
o
eripoliti
vilke reg leringer love og a aler benyttes i EU s skeripolitik?
vilke bæredygtighedsmål indgår i EU s politik? vad er deres styrker og svagheder?
Er den eksisterende politik e er din mening tilstrækkelig til at beskytte skebestanden?

p r

l til a eriale
o
e ar er o
e oder
ed hvilken type af skefartøjer og metoder sker fangsten af sk?
vad er fordele og lemper ved disse metoder?
vor økonomiske er metoderne og hvor bæredygtige?

p r

l til a eriale
o
ali e
vilke forhold har betydning for kvaliteten af sk?
vilke forhold har betydning for beskyttelsen af forbr gere mijøet økonomien hhv. samf ndet?
vilke sider af kvaliteten ser d som vigtig? orklar hvorfor?
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p r

.

l til a eriale
o
r nin
vorfra stammer de forskellige mærkningsordninger for bæredygtigt skeri?
vorledes er de forskellige?
jælper de dig ved køb af sk? vilke informationer synes d er vigtige?

Uddybende ndersøgelse af reje emballagen introd eret trin . Spørgsmålet til gr pper af elever er n : vilke
detaljerede informationer kan nde på reje emballagen? es ltaterne noteres i den højre kolonne af ktivitesark
9.
E erfølgende samles spørgsmålene op plen m ved at gr ppernes svar gennemgås og destående spørgsmål
disk teres. isk ssionen kan bl.a. støttes af spørgsmålene:
Er det let at forstå informationerne på reje emballagen eller kræver det ere informationer og forklaringer?
Er den leverede information f ldstændig i forhold til de obligatoriske krav? vad mangler?
vilken information er særlig relevant d fra jeres synsp nkt?
vem er ansvarlig for bæredygtigheden af skeprod ktionen forbr gere skere s permakeder skeind strien
regeringen ?

psamling og konkl sion baseret på spørgsmålet: vilke forhold er relevante og måske afgørende for at realisere et
bæredygtigt skeri? vorledes kan forbr g støtte et bæredygtigheden?
ølgende elementer kan indgå i denne disk ssion:

•
•
•
•
•
•

oliti
beskyttelse af skebestand
som drejer sig om tr ede havdyr
kvoter til reg lering af omfanget af fangst af bestemte arter
forskri er for br g af skedstyr bl.a. for at begrænse bifangster
de nition af særlige beskyttede områder som f.eks. koralrev og yngleområder.
reg leringen kan også omfatte krav til landing af fangster samt forskning omkring skeri.

ono i
• prioritering mellem lokale og andre skere
• e erfølgende ind striel håndtering af fangst
• krav til mærkning og kontrol og vilkår for de beskæ igede i skeriet.

•
•
•
•

andel
krav til er ering af skeprod kter
komm nikation til forbr gere
krav til leverandørers bæredygtighed
sikring af transparens i pro essen fra hav til bord.
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•
•
•
•
•

or r ere
køb sk der er prod eret bæredygtigt
vær bevidst om at spise sk
ndgå tr ede arter og typer af sk der over skes
skaf dig viden om emnet
og br g ske rådgivning fra miljøorganisationer.

•
•
•
•
•
•
•

il or old
e erspørg bæredygtigt skeri
skabe politisk reg lering om handel og forbr g af sk
økonomien
handel og forbr gere
skabe en bæredygtig praksis
politik skal håndhæves omkring dvikling og overskridelser
skab god fobr ger information som bidrager til større viden.

ariationer
Eleverne kan s pplere eller erstatte dele af øvelsen med søgning på bl.a. internettet e er miljøgr ppers
reenpea e og skeorganisioners synsp nkter og dok mentation.
•
vilke interesser står over for hinanden?
•
vordan kan skeri og forbr g af sk gøres mere bæredygtig?
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aggr ndsinformation og oversigt over svar til læreren:
la ering af informationer på rejeemballagen i

varemærke

ateriale

:

prod kt
prod ktets bestanddele
behandling og opbevaring
fangststed og metode
samme oplysninger på
andre sprog

næringsindhold i prod kt

opbevaring
mærkning prod ent vægt identitetskode
indhandlingssted holdbarhedsdato
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aggr ndsinformation og oversigt over svar til læreren:
la ering af informationer på rejeemballagen i ateriale
:
esvarelse af rbejdsblad 9 baseret på informationer hentet fra rejeemballagen i
li a ori e in or ationer or

o

ald r prod

er

ateriale

n or ationer ra re ee

:

alla en

rod ktet og artens videnskabelige navn

grønlandske rejser

rod ktions fangstmetode

skovlb ndtra l

angstområde: land eller havområde

nordvestlige tlanterhav

iske metode og anvendt skegrej

skovlb ndtra l

en opfølgende behandling af prod ktet

kogte pillede glaserede dybfrosne

edst før dato

.

andal s borealis

nr.

.

nvisninger vedr. evt. allergi liste af allergener
pplerende in or ation r

e or indpa ede prod

er

iste over og omfang af ingredienser

9

grønlandsrejer salt

etto vægt

gr.

pbevaring og br gsanvisninger

øleskab v. o

avnet og adresse for prod enten

aaja Seafood

prindelsesland og sted

dag dybfrossen
S 6

o se bedst før

Esbjerg

6

æringsindhold og værdi jvf. EU reg lering fra

.

.

6

dentitets mærke symbolet indeholder rmats li ensn mmer og EU
medlemsstaten med ansvar for tilsyn

energi 6 k al fedt
g heraf mættet
k lhydrat g heraf s kker g protein

g
g salt

g

grønlansk tra ler

akningsdato
akningsmateriale kode
pl nin er der

al i e or

plastkode
rli e prod

er

nvisning på anvendelse af prod kt k n hvis nødvendigt

optøning natten over før br g

ato for nedfrysning gælder forarbejdede varer
ilsætning af vand
ilsætning af proteiner fra andre dyr
en forarbejdet skekød
ri illi e opl nin er
angs dsp nkt
idsp nkt og havn for indhandling
etaljerede oplysninger om benyttede skeredskaber
iskek tterens registreringsland
il

eti o

o iale in or ationer

anmark
red ti

ed

ærkning

S

rod kt tab bifangst ejerforhold indtjening værdikæde
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Samarbejde om bæredygtighed

ROLLESPIL OM POLITIK I RELATION TIL GRØNLAND

ØVELSE

Rollespil om politik i relation til Grønland
Fag
Niveau
Varighed

Del 4

P

Samfundsfag | Geografi
Svær
150 minutter

Muligheder for læring
Kompetenceområde

Detaljeret beskrivelse

Samfund og borger

Rollespillet skal gøre eleverne opmærksomme på forbindelsen
mellem Europa, Danmark og Grønland. Der ses på forhold med
indvirkning på den økologiske og sociale udvikling i Grønland. I en
demokratisk proces afklares fælles strategier for den Europæiske
Union og Grønland hhv. Danmark og Grønland.

Videnskab og teknologi

Eleverne skal vurdere konsekvenserne af klimaforandring og
udviklingen i økonomien og de naturlige områder i Grønland.

Lære at lære

I rollespillet anvender eleverne eksempler fra de tidligere øvelser
som grundlag for diskussion og videre udvikling af løsningsforslag.
Strategierne vurderes uafhængigt og færdiggøres med henblik på
beslutningsforslag, der kan opnå flertal.

Overblik
Min.

Thema

20

Introduktion til
rollespillet

20

Forskellige
positioner og
strategier i det
internationale
samarbejde

Elevernes opgave

Lærerens opgave

Materiale

Forklar udkastene til
rollespillet og udpeg en
forhandlingsleder for
EU-parlamentet hhv.
folketinget

Forløb (Materiale P1 eller P4), lokaler til
4 arbejdsgrupper på 4-9 personer og et
rum til plenum

Udgangspunkt og opgaver (Materiale P2
eller P5),
Tavle, papir flip-over og penne.
Oplæg til tekst for forhandlingslederen
(Materiale P3 eller P6)

Møder i grupperne
(partierne), gennemgå
og skab forståelse for de
udtrykte positioner

20

Samling (plenum) med
alle grupper (partier), hvor
de præsenterer deres
forskellige synspunkter

Understøt
forhandlingslederen
omkring introduktion og
proces

50

Bilaterale møder mellem
forskellige grupper
(partier) og forhandlinger

Hjælp til at organisere
bilaterale møder

20

Samling (plenum) med alle
grupper med afsluttende
forhandling og afstemning

Støtte til lederen af
forhandlingerne og
processen

Fremlægge oplevelser og
vurderinger af forløbet

Fungere som ordstyrer
og evt. samle op
undervejs

20

Refleksion omkring
rollespillets
resultat og forløb
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tion

anmark og rønland indgår i et rigsfællesskab hvilket betyder at nogle områder for politik afgøres i olketinget
hvortil den grønlandske befolkning også har stemmeret. et gælder f.eks. denrigspolitik forsvar og den generelle
økonomiske politik. ndre politikområder som skole so iale forhold erhvervs dvikling miljøforhold m.v. er
grønlandske anliggender der afgøres i aalakkers is t det grønlandske andsstyre og i den grønlandske regering.
erved adskiller anmark sig fra de andre lande i E ropa og her spe ielt EU idet anmark både har en direkte
politisk ind ydelse på særlige forhold i rønland men også påvirker EU s politik for rønland og det arktiske område.
et sætter denne øvelse og det rollespil der er lagt op til heri i en særlig dfordring idet det er nødvendigt at afgøre
om spillet skal handle om det olketingets grønlandspolitik eller om det skal være EU s parlamentets grønlandspolitik
der er i fok s. velsen lægger derfor op til at vælge mellem en forhandling i EU parlamentet om EU s relation til
rønland repræsenteret i ateriale
og eller en forhandling i olketinget om anmark relation til rønland
repsæsenteret i ateriale
og 6 .
ennem rollespillet skal eleven re ektere over deres hidtidige viden om rønland og opstille det politiske gr ndlag
for et samarbejde om en bæredygtig dvikling af rønland baseret på arbejde med re forskellige s enarier for
denne dvikling som de kan tænkes opstillet enten i olketinget eller i E ropa parlamentet.

a eriale o

i e ra

er

enne øvelse stiller nogle særlige krav både til holdstørrelse og til de materialer og fysiske rammer der er br g for.
isse er opstillet i de følgende p nkter:
•
er skal være mindst 6 og højst 6 deltagere i rollespillet
•
ateriale om s enarierne et eller ere til hver gr ppe
•
ateriale med opgavebeskrivelse til forhandlingslederen
• ktivitetsark et til hver elev
•
hite board papir og t s her i mange farver
•
er skal være plads til gr pper med 9 deltagere og et klasseværelse til alle elever

e al ere

e ri el e

pgaven præsenteres af læreren og enten har læreren valgt om dgangsp nktet skal være en forhandling i det
danske olketing eller i E ropa parlamentet.
ængigt af hvilket tidligere øvelser eleverne har arbejdet med kan det
være en god id at erindre om dem og de dfordringer omkring dvikling og bæredygtighed som de har peget på.
et er her afgørende at inddrage eleverne i denne pro es ved at lade dem komme med b d på de spørgsmål som
det e erlod og de dfordringer det giver for et internationalt samarbejde om bæredygtighed og en politik spe ielt
rettet mod rønland.

ver gr ppe tager dgangsp nkt i et af de re s enarier som eleverne skal sætte jer ind i og disk tere. En
dpeges som talsmand repræsentant for gr ppen ved forhandlinger med de andre gr pper. disse forhandlinger
skal repræsentanten k nne fremlægge res ltatet af gr ppens overvejelser. et er talsmandens opgave at lede
disk ssionen i gr ppen så får mest a laring og dbytte d af den og sikrer gode arg menter for jeres synsp nkter.
rbejdet omfatter følgende p nkter:
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•
•
•

æs indledningen og det s enarie som skal repræsentere og forsvare.
vilke formål er de fremherskende i dette s enarie?
isk ter i gr ppen om forslaget er forn igt og om det hjælper rønlands befolkning permanent: kan der opnås
en stabil tilstand på langt sigt?
• ind arg menter for og imod i s enariet
• av en plakat hvorpå d kan præsentere gr ppens standp nkt.

et første fællesmøde for alle gr pper hvor deres politiske program og arg menter bliver fremlagt:
• ræsenter dit standp nkt overfor de andre partier
min tter
• yt til arg menterne fra de andre gr pper og tag notater
• Stil spørgsmål til de andre gr pper hvis d har behov for a laring

ette trin omfatter et fornyet møde i gr pperne til ddybning og yderligere a laring af deres politiske program f lgt
af bilaterale forhandlinger mellem gr pper om samarbejde om forslag til fælles politik. ølgende p nkter indgår i
dette trin:
•
isk ter de andre gr ppers standp nkter
• kommer d til samme res ltat som de andre partier?
•
vilket forslag synes d bedst om. liv inspireret af de andre?
•
ar f ndet et parti som tænker på samme måde som d selv?
•
ar d arg menter der k nne ændre de andre partiers holdning?
• ndled forhandlinger med de andre partier og forsøg at lave et fælles forslag.
•
øder mellem forskellige medlemmer af forskellige gr pper om m lighed for enighed om p nkter i s enarierne.
• Udarbejd fælles forslag om m ligt og saml arg menter for det endelige forslag

et andet fælles møde for alle gr pper som afsl tter forhandlingerne om fælles forslag til politik hvore er der
gennemføres en afstemning.
• ræsenter jeres endelige forslag for alle så de kan komme til afstemning.
•
ennemfør en afstemning om forslagene.

velsen afsl ttes med en disk ssion om res ltaterne. enne disk ssion skal re ektere over de erfaringer der var
res ltatet af forhandlingerne og om den politiske pro es som rollespillet afprøvede. ølgende spørgsmål skal
disk teres:
ror at jeres besl tning vil f ngere i virkeligheden?
vordan dviklede jeres holdninger sig i løbet af rollespillet? lev overbevist af andre gr ppers arg menter?
vordan støtter besl tningen de lokale strategier for den grønlandske befolkning velse ?
ar jeres besl tning også betydning for andre områder i verden så som val
velse
vor ligger det primære ansvar i det har vedtaget: hos individ hos regering i forbindelse med handel med
E ropa og med anmark ?
Skal EU hhv. anmark støtte lande denfor E ropa teknisk og nansielt?
Skal vi i EU hhv. anmark tilpasse vores forbr gsvaner sådan at andre lande kan leve bedre?
il rønland blive i stand til at overleve gennem sin forståelse af at være et område med miljømæssig betydning?
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av et begrebskort eller et mindmap over faglige
kon epter der vis aliserer forbindelsen mellem vigtige
begreber i et emne. eres mindmap skal forbinde nogle af
nøgleprin ipperne eller ideerne som det er nødvendigt
for at begribe i arbejdets forskellige dele. Eleverne lærer at
anvende begrebskort for at se helheder og sammenhænge.

Samf nd og borger

Eleverne dvikler evnen til i fællesskab at ops mmere de
res ltater de har f ndet frem til og lærer på denne måde at
lære af hinanden.

er i
in

E ne

Ele erne op a er

5

denti kation af nøglebegreber og
rie ng på hvordan
man laver et kon ept ideer som er introd eret i løbet af
projektet
kort

15

t konstr ere et
kon ept begrebs
kort
fsl ttende
opsamling af svar

reren op a er

a eriale

Støtte eleverne og sikre at
alle nøglebegreber og ideer er
kommet med.

Et blankt stykke papir

t lave et begrebskort baseret på
den hidtidige disk ssion event elt
i par

Støtte eleverne i at nde
forbindelser

Et stort ark papir

isk ssion af svarenes rækkevidde.

Samle de forskellige svar

5

evidering af
begrebskortene

Eleverne indretter deres besvarelse
e er hvad der er fremkommet i
afsl tningen

15

ræsentation af
e endelige
begrebskort

Eleverne remlægger og forklarer
deres besvarelse for resten af
klassen

e al ere

Støtte eleverne

æreren forestår sessionen

e ri el e

Start med at disk tere og opstille hovedbegreberne som har været gennemgået i løbet af
projektet ed yngre og mindre erfarne elever gøres det bedst af læreren. øgleemnerne kan ses
i introd ktionerne til emnerne.
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rranger disse begreber i rækkefølge sådan at de mest generelle eller abstrakte står øverst e erf lgt af de mere
spe i kke eller konkrete. ere er forbindes de med linjer og pile. Så følger pla ering af sætninger eller ord som
skrives på de forbindende linjer for at skabe forhold begreberne imellem. å denne måde giver begreberne først
mening når de er i forbindelse med hinanden. t lave et kort over begreber giver m ligheden for en dybere
forståelse af sto et.

ele klassen deltager i en afsl ttende opsamling af de svar som er fremlagt og der lægges n vægt på at identi ere
de ligheder og de forskelle der er mellem de forskellige bidrag.

E er opsamlingen modi erer eleverne deres begrebsoversigt med henblik på at inkorporere den fælles disk ssion.

Eleverne præsenterer deres endelige version for klassen.
es ltatet sk lle være et e ektivt og indbyrdes forb ndet overblik over den lærepro es der har været ndervejs. et
sk lle danne gr ndlag for re eksion på meta nivea og belyse det e ektive i at anvende metoden at lære gennem at
ndersøge.

a r nd in or ation
er er en po er point præsentation med to eksempler på hvordan forbindelserne kan etableres. ræsentation
et må nderstreges at elevens begrebskort skal være hans eget værk og ikke noget som er skrevet i et skema. Slide
viser den m lige forbindelse mellem projektets temaer og ordboernes rønland og rønland i dag. Slide foreslår
en alternativ tilgang der del kkende fok serer på elevens forståelse af det han har lært. Slide giver en generel
ramme for projektet ved såvel den historiske som den n tidige kontekst. Slide giver et overblik over hele projektet
for på denne måde at m liggøre det for læreren at identi ere hvilke elementer der allerede er lært og hvilke der skal
inkorporeres i aktiviteterne. Slide forsøger at forbinde den generelle tilgang med de re kompeten er som ndes i
det oprindelige pens m.

e eren er
•
•

ateriale om at lave begrebskort: https:
.mindmeister. om
eat . S. handler 996 : Using on ept mapping in geography tea hing. in: ea hing eography
pp.
.
• oberts .
: eography thro gh en iry: approa hes to tea hing and learning in the se ondary s hool.
eographi al sso iation She eld see hapter on ind aps.
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red ti

ed

hele forløbet med E pedition reenland har det nderliggende spørgsmål været: vad kan vi lære af nordboerne
og det n tidige rønland om bæredygtighed? åndbogen til lærere og øvelserne benytter sig ikke k n t kon ept
for bæredygtighed om end vi har valgt de este steder at holde os til en forholdsvis enkel model som svarer til det
integrerede perspektiv som vi beskriver nedenfor. i har dog d over de tre anførte dimensioner også lagt stor vægt
på at bæredygtighed både har et lokalt og et globalt perspektiv samtidig med at det er entralt at sikre overlevelse
og resso r er ikke blot for klodens liv i dag men også for de kommende generationers livsgr ndlag. orbindelsen til
de metoder der anvendes i håndbogen bliver også forklaret.
E in e rere per pe ti
egrebet bæredygtighed i den politiske sammenhæng optrådte første gang i r ndtland rapporten: ores
fælles fremtid fra 9 . rapporten de neres begrebet bæredygtig dvikling som værende: dvikling der
imødekommer n tidens behov den at kompromittere fremtidige generationers m ligheder for at imødekomme
deres egne behov . apporten var et respons på den dominerende tendens til k n at se de miljømæssige
dfordringer som økonomiske dfordringer og dermed modstille miljø overfor økonomisk vækst. en gr ndlæggende
ide var at bygge bro mellem de to dimensioner og at etablere en ramme som k nne koordinere dem. aseret på
denne rapport blev genda skabt nder Earth S mmit konferen en i io i 99 . or første gang blev forbindelsen
mellem den so iale den miljømæssige og den økonomiske dimension etableret.

ono i
di en ion
ordboernes rønland:
limaforandringerne øgede risikoen
ved handel og sælfangst.

ordboernes rønland:
andelen med E ropa holdt forbindelse
til e ropæiske k lt r

ordboernes
rønland:
edgang handel
med hvalrostand

rønland i dag:
at ren påvirkes af minedri
og forskellige skeriteknikker

rønland i dag:
åvirkningen på metoder til at
ske og drive miner

rønland i dag:
ærdikæden
skeriet

olo i
di en ion
ordboernes rønland:
Klimaforandring på grund af mid
delalderens istid

ordboernes rønland:
iljømæssige vilkår øgede op
delingen af folk

rønland i dag:
E ekten af klimaforandringer og sk
ereprod ktionen

rønland i dag:
elevansen af adgangen til na
t ren resso r er til k lt ren

o io l rel
di en ion
ordboernes rønland:
opdeling af samf ndet
rønland i dag:
on ikt mellem traditionel og moderen livs
førelse

Figur 1: rekant for bæredygtig udvikling med eksempler fra historisk og nutidigt Grønland
i en ioner a

ed o de a

en

n e der ar e de

ed i

el e

denti kation af dimensioner i et samf nds bæredygtighed

el e E

orklaring på sammenhænge og br g af et netværks diagram.

el e G

verførsel af bæredygtighed til rønland i dag

el e
el e
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E ekter af klimaforandringer og bæredygtighed på øen

:

el erne

val

verførsel af bæredygtighed til E ropa.
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ellem de forskellige dimensioner er der o e også modstridende mål. En dvikling kan være g nstig i en dimension
men skadelig i en anden. Selvom g ren ikke retter sig mod et globalt og lokalt perspektiv så er det kritisk når
sådanne dilemmaer tages i betragtning. En dvikling der globalt bliver til et økonomisk anliggende kan lokalt skabe
en indvirkning på den so iale dimension.

Figur 2: Illustration af de
1 bæredygtig udviklings mål.
red ti ed o politi e
l
genda s integrerede perspektiv på bæredygtighed er omsat til en række mere spe i kke mål for forskellige sider
af dvikling med den seneste genda
om bæredygtig dvikling fra
som sætter mål for et antal politiske
områder der har været set på med bekymring i årtier på gr nd af en langsom dvikling af bl.a. menneskere gheder
på disse områder. en gensidige a ængighed af dvikling over hele verden anerkendes n og der hævdes et globalt
ansvar for bæredygtig dvikling. Under overskri erne: folk planeten velfærd fred og partnerskab indeholder
agendaen indbyrdes forb ndne d i lin
l or
red ti ed S er . eri er også andre emner som
migration og sikkerhed blevet form leret og taget med.
ig r med bæredygtig dvikling skal ses som en model der kan vise den indbyrdes forbindelse mellem dimensioner
der o e ellers adskiller miljø og so iale aktiviteter mens g r med de
dviklingsmål fra
dpeger en række
mere konkrete sider af dviklingen som handler om menneskers behov. ens de dimensioner af bæredygtighed
kan anvendes til at forstå den historiske dviklingen i nordboernes og dagens rønland så viser S
målene
spe i kke problemstillinger som gør dem egnede til at dykke ned i analyse af enkelte dimensioner.
ele an a
el e G

d i lin

l or

red ti

ed

el erne n

erører en række delområder som ddannelse
ind stri og infrastr kt r 9 lighed

s ndhed

el e

limaindsats

el e

rbejde og økonomiske dvikling

lokalsamf nd

el e

rbejde og økonomiske dvikling

fa gdom

el e

limaindsats

el e

limaindsats

vandforsyning 6 fa gdom

el e

limaindsats

lokalsamf nd

el e

andmiljøet

ansvarlighed forbr g og prod ktion

el e

artnerskaber
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o ale per pe ti er
en integrerede forståelse af bæredygtig dvikling anerkender også at bæredygtighed opfattes forskelligt alt e er
hvilket perspektiv der antages: lokalt nationalt eller internationalt. erfor er der behov for at medtage indikatorer
for alle nivea . Et eksempel er enigheden omkring minedri en i rønland. Er det påvirkningen af miljøet og
lokalsamf ndet der skal have første prioritet eller er det rønlands økonomiske sit ation og beskæ igelse eller er
det global e erspørgsel e er mineraler?
ra midten af 9 erne blev der i en række landes politik i stigende grad lagt vægt på det menneskelige
sikkerhedsaspekt inspireret af nye tr sler fra terror og krige men også omfattende menneskers overlevelse i et tr et
miljø og i stabile samf nd U
99 . lle mennesker bør ifølge dette perspektiv beskyttes mod alvorlige tr sler
og katastrofer. erved blev der skabt en kobling mellem forskellige tr sler mod mennesker rækkende fra fa gdom
epidemier terrorisme misvækst klimaforandringer og økonomiske kriser. er blev hermed peget på at tr sler ikke
kan klares nationalt men må imødegås gennem internationalt engagement således at det menneskelige og det
lokale aspekt kan tilgodeses.
pe a i er ed

E e pler p

konomisk sikkerhed

asthold fa gdom og
arbejdsløshed

øde sikkerhed

S ndheds sikkerhed

iljømæssig sikkerhed

ersonlig sikkerhed
Samf ndets sikkerhed

olitisk sikkerhed

ore r ler

ngersnød fejlernæring

E e pler ra i ori
Gr nland

E e pler ra n tiden Gr nland

aldende m ligheder for
indtægter fra eksport

ndringer i skeriets økonomi
arbejdsløshed voksende priser på
basale fornødenheder

edsat prod ktivitet i
landbr get og øget risiko ved
sælfangst

Smittebårne sygdomme dårlig
madkvalitet og mangel på
lægehjælp

Sygdomme forårsaget af dårlige
vejr

entralisering og svækket adgang
til behandling

iljøforringelse overforbr g
af resso r er nat rkatastrofer
og forurening

angel på kritiske råmaterialer
som jern og træ risiko for
dryddelse af fangstdyr

iljøfor rening af havene og fra
minedri over skning

ysisk vold kriminalitet
terrorisme lokal vold

ørnemisbr g alkohol vold i
familie og lokalsamf nd

Etniske religiøse og andre
de seneste perioder
identitetsbaserede spændinger sammenstød med n it

odsætninger mellem
lokalbefolkning og
migrantarbejdere i f.eks.
anlægsarbejde og miner

olitisk ndertrykkelse
misligholdelse af
menneskere gheder

inansiering af handel og rejser
tab af re gheder når selveje til
landbr g opgives

Figur : ilpasset fra listen om trusler mod mennesker fra H
nited Nations rust Fund for Human se urities 2 9
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ed at fok sere på menneskelig sikkerhed bliver koblingerne mellem tr sler og reaktioner tydeligere. En del måder at
reagere på f.eks. militært på tr sler kan være med til at skabe nye tr sler. et samme kan ske gennem international
økonomiske nedt re. relation til n tidens rønland spiller sikkerhedsaspektet en entral i de politiske anbefalinger
fra n it ir mpolar o n il som er en m ltinational ikke regerings sammensat organisation der repræsentere
.
n it.
enne eli e i er ed a pe er i

el erne

el e E

ritiske re eksioner over nordboernes tilpasning i forhold til sikkerheder og den e ekt valgene havde på deres
evne også i fremtiden at tilpasse sig nye dfordringer

el e

Sikkerhed som t kriteri m for nge grønlændere i deres v rdering af fremtidig dvikling og som gr ndlag for at
lave personlige valg i deres liv

el e

Usikkerheder på det individ elle nivea som et kriteri m til at v rdere strategier for internationalt samarbejde

o

ed o tilpa nin e ne

E er at der var etableret et fok s på menneskelig sikkerhed skete der med referen e til den samlede bæredygtighed
en dvikling mod den akt elle disk ssion og det akt elle fok s på ro
ed resilien e som modstykke til
r ar ed v lnerabilty . on eptet modstandskra eller rob sthed har sin oprindelse i st dier af økologiske
systemer og deres evne til at tilpasse sig nye livevilkår og klimaforandringer. ob sthed i forhold til bæredygtighed
refererer til m ligheden for at et so ioøkonomisk system som helhed altså både de lokale samf nd og deres globale
relationer vil k nne modstå defrakommende hok og tilpasse sig den nye sit ation den at miste deres primære
f nktion og evne til at skabe vilkår for overlevelse.
Enhver ydre påvirkning af et so ioøkonomisk system et samf nd sætter gang i en tilpasningspro es som måske
kan lede frem til en ny stabil sit ation. Samf nds økonomi k lt r og so iale str kt r påvirkes af mange forskellige
forhold og på mange nivea er. ogle påvirkninger er kortsigtede og kræver h rtig tilpasning andre strækker sig over
længere tidsforløb. Selv små påvirkninger kan dog sætte gang i større omvæltninger som har stor ind ydelse på
om et samf nd fortsat kan tilpasse sig eller måske bryder sammen hvilket kan ende i kon ikter krig og strømme af
ygtninge.
hristian o h adsen som er forsker ved ationalm seet i anmark har peget på at de miljømæssige forandringer
i nordboernes rønland h rtigt påvirkede betingelserne for at dnytte de marginale jorde i yder ordene og i større
højder allerede i en tidlig periode af bosætningen. e små landbr gere var tv nget til at reorganisere deres bedri er
og var til sidst nødsaget til at forlade deres jorde og gå i samarbejde med de større landbr gsbedri er. erved blev
adgangen til resso r er begrænset og i stedet for at dvikle samarbejde og nye måder at overleve på kom denne
dvikling til at påvirke de større gårde og deres landbr g.
det n tidige rønland er f.eks. tilpasningen af de bygderne i forhold til byernes dvikling en vigtig del af dviklingen
hvor der ikke ndes nogen lette løsninger da entralisering i sig selv ikke gør det grønlandske samf nd mere rob st.
Sådanne dviklinger i rønland og i andre områder med h rtig dvikling og stor betydning for prod ktionen af
fødevarer og råsto er er i tæt samspil med dviklingen i E ropa og der er gensidig påvirkning. vordan sådanne
ykl sser i dvikling påvirker den samlede dvikling af kloden og de menneskelige samf nd er en vigtig disk ssion
også fremover.
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Figur : yklusser af tilpasning i
nordboernes Grønland hristian
o h adsen: astoral Settlement, farming, and hierar hy in
Norse atnahver , South Greenland , 2 1 .

el erne

ordboernes forsøg på at tilpasse de ændrede vilkår forskellige a ængig af so ial klasse baseret på både
klimaforandringer og ændrede globale handelsvilkår måske også mødet med n it folket

el e G

bserver hvordan de so iale og økonomiske forhold i bygderne er forskellige og dermed vilkårene for tilpasning
forskellige men også a ængige af entraliseringspolitik klimaforandringer tilgængelighed af skeresso r er og
teknologisk dvikling

el e

isk ter hvilken rob sthed og hvilke tilpasninger der bliver sat i gang af forandringer den for bygderne og de
modsætninger for dviklingen det indebærer

el e
el e

elyser de meget forskellige forklaringer og reaktioner der er på dfordringerne på sydhavsøen

val

vilke forskellige former for ind ydelse har klimaforandringer på forskellige so iale gr pper i de e ropæiske
lande og for den enkelte

per pe ti er
ndenfor EU anvendes begrebet bæredygtig vækst o e. et anvendes som en bestemt måde at afgrænse hvilken
form for bæredygtighed der politisk satses på. ækst ses som afgørende for at k nne sikre stadige resso r er til
beskyttelse af miljøet for at tilpasse sig de miljømæssige tr sler såvel som de samf ndsmæssige og økonomiske
vilkår for berørte gr pper af mennesker. æredygtig vækst karakteriseres som en vækst med mindst m lig dnyttelse
af ikke genanvendelige resso r er. ette kan opnås ved at øge genbr g gennem v gge til v gge design af prod kter
anvendelsen af vedvarende energi og gennem øget og forbedret dnyttelse af energibesparende teknologier som for
eksempel E pærer.

9
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en denne strategi er o e blevet kritiseret. eso r e besparelser bliver o e erstattet af øgede krav om forbr g
af andre resso r er f.eks. br g af sjældne jordarter i elektronik og vindmøller eller simpelthen ved at øge
prod ktionen. Samtidig er det o e forkert at se miljøbeskyttelse og bæredygtighed som noget der koster ere
penge og derfor for dsætter økonomisk vækst. e på globalt plan formindskede vækstrater k nne ellers let ses som
en anledning til at vi ikke har råd til miljøbeskyttelse og bæredygtighed men der afspejler snarere de misforståelser
der er omkring væksten som drivkra til dvikling. kke mindst fordi meget af den tidligere vækst netop har bygget på
øget forbr g af resso r er og ekspanderende anvendelse af energi.
lvækst bevægelsen anfører at vi må begrænse vores forbr g. et antages at hvis vi ikke vender tilbage til
den anvendelse af resso r er og den mængde for rening som kloden kan klare så vil der forekomme ere
nat rkatastrofer. i kommer måske ikke til at opleve det f ldstændige sammenbr d men vi vil se en sit ation hvor
der vil kræves ere og ere resso r er som beskyttelse mod disse forekomster. er er en risiko for at det er de
marginaliserede gr pper der rammes hårdest af øgede priser. En str kt reret og velplanlagt n lvækst indeholder
m ligheden af omfordeling af resso r er og so ial re ærdighed.
lvækst behøver ikke at betyde red ktion i levestandarden. Strategier som deling af ting kan stadig betyde at man
får andel i goderne og stress som er side ekten ved vækstparadigmet kan formindskes. erved forbinder begrebet
n lvækst sig til ideen om det gode liv som oprindeligt blev dviklet i atinamerika. ilhængere af det gode liv
fok serer på individets ret til at leve godt og til at få andel i nat ren. Under dette ligger forståelsen af at alt liv på
jorden er forb ndet både biologisk og spirit elt.
tilfældet med ordboernes rønland så formindskedes bygderne e er pres af miljø og økonomi. et der kom d af
det var en kon entration af magt og resso r er i de privilegeredes hænder. en længere periode kan den herskende
klasse endda have ha fordele af forringelserne af miljøet gennem dnyttelsen af arbejdskra en til deres egne gårde
og en øget kontrol over bygden. å denne måde havde de mindre ønske om tilpasninger selvom krisen allerede
k nne fornemmes i periferien.

or

nder

nder

landar e dere

:

Figur 5: Fordelingen af ressour er i nordboernes Grønland mellem storbønder,
frie bønder og landarbejdere
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både

velse

ndivid elle strategier baseret på maksimering af indkomst fødevare sikkerhed eller på
bæredygtige initiativer

velse

isk ssion om m ligheden for at håndhæve skekvoter og krav til skeriets dstyr som
forhindre sidefangster og ødelæggelse af livet på havb nden

velse

isk ssion om støtte til økonomisk vækst over for beskyttelse af nat ren og begrænsninger
som strategier for internationalt samarbejde
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Billede: Når isen smelter, så indskrænkes det livsrum, som isbjørnene har til rådighed.
De jager sæler fra isen.

:

Billede: Hvalrossens stødtænder var et vigtige for nordboernes handel fra Grønland til Europa.
For Inuit befolkningen var hvalrossen et vigtigt byttedyr. Siden hvalrossen fra 1952 har været
under naturbeskyttelse er hvalros bestanden langsomt vokset igen. I dag må dyret blive jaget
i visse områder af Østgrønland.
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9 6 bosatte en lille gr ppe nordboer ikinger sig i rønland.
osætningerne forsvandt omkring
år senere. et er stadig ikke
f ldt opklaret hvad der k bosætningerne til at dø d selvom det må
antages at klimaforandringer ændringer i de globale handelsrelationer
såvel som deres samspil har været vigtige faktorer som har påvirket
bosætningerne so iale sammenhæng. et historiske eksempel er
tilstrækkeligt komplekst og samtidig enklere at forstå end vores tids
globale dfordringer. kan derfor benyttes som en start til at arbejde
akt elle temaer om global bæredygtighed.
Undervisningsmaterialet i E pedition reenland
vad kan vikingerne
lære os om bæredygtighed? tager elever i alderen fra
til
6
d på en ekspedition. e starter med en analyse af det historiske
materiale om nordboernes bosætning og liv i rønland el . e
opdager hvorledes klimaforandringer og handelsrelationer ændrede
livet for vikingerne i rønland og hvordan bosætterne reagerede på
disse forandringer. et næste skridt tager eleverne frem til det moderne
rønland el hvor de møder ere og nye spørgsmål som er entrale
for bæredygtigheden af dette samf nd. en smeltende indlandsis er et
af de mest kendte symboler på de globale klimaforandringer som har
store konsekvenser for andre lande i verden. pfølgende vil eleverne
ndersøge klimafordringernes såvel som den ind ydelse so iale og
økonomiske str kt rer har på lokalsamf nds tilpasningsevne el .
fsl tningen på ekspeditionen består i at eleverne skal sammenfatte
den viden og de erfaringer der har samlet. vilke konkl sioner kan der
drages på det individ elle såvel som på det politiske nivea ? el .

