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VEJLEDNING TIL LÆREREN
BUSTER filmfestival og undervisning
BUSTER er Danmarks største filmfestival for børn og unge i alderen 3-16 år. 14 dage hvert efterår
screener festivalen sjove, vilde og øjenåbnende film, spil og tv-serier fra hele verden og inviterer
indenfor til workshops, dialog og unikke oplevelser i mediernes univers.
I år fylder festivalen 20 år, og der er sket svimlende meget på området børn og medier gennem
festivalens levetid. Fra at have været noget man enten så på video, i fjernsynet eller i biografen er film
i dag tilgængeligt for alle børn hele tiden. BUSTERs svar på, hvordan man kan ruste børn og unge til et
liv på de digitale medier, er at lære dem at gå kreativt reflekteret til filmmediet og at kuratere et
medieindhold, som algoritmerne ikke har fantasi til at finde. Vi viser de film, man ikke lige finder på
youtube.
At være på BUSTER er både at blive underholdt og at lære om verden gennem levende billeder. Derfor
kombinerer vi alle vores filmpakker med undervisningsmaterialer, som gør dig i stand til at bruge
filmen i et længere forløb - både før, under og efter visningen. Især inden for de naturvidenskabelige
fag udgør filmen et unikt pædagogisk redskab til at forstå komplicerede processer i naturen eller i
menneskekroppen og få sat billeder på kompliceret eller abstrakt stof. Samtidig kan filmen med sine
stærke billeder og sine fiktive eller dokumentariske eksempler aktivere os ift. vigtige emner som
bæredygtighed, miljø og klima på en helt særlig måde. Den gode naturfilm lægger kort sagt naturen
og alt det vi mennesker, gør ved den, ud direkte for øjnene af os. Derfor er den et unikt redskab til
perspektivering af fagene Natur/Teknologi og Biologi. Det vil i dette materiale komme til udtryk i et
fokus på scenarie- og dilemmaaktiviteter.

Vild Med Vilje
Materialet er skabt i samarbejde med foreningen Vild Med Vilje. Vild Med Vilje er en bevægelse for alle,
der vil gøre en konkret og lokal forskel for, at gøre naturen vildere, rigere og mere mangfoldig. Vild
Med Vilje handler om at skabe forandringer gennem vidensdeling og handling. Målet er at få vildhed
og natur ind der, hvor mennesker bor, arbejder og leger. Vild Med Vilje skaber levesteder for planter,
svampe og dyr, samt øger vores fælles kendskab til naturen. Vild Med Vilje indgår partnerskaber med
virksomheder, kommuner, foreninger, skoler og institutioner. Gennem partnerskaberne hjælper Vild
Med Vilje sine partnere med at øge biodiversiteten og formidle deres indsats. Vild Med Vilje gør på
enkel vis en positiv forskel for naturen, mens nye naturoplevelser skabes og inspirerer andre til
ligeledes at gøre en forskel for naturen.
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Formål og undervisningsforløb
I arbejdet med materialet vil I berøre en række af de færdigheds- og vidensmål, som Fælles Mål for
fagene Biologi og Natur/Teknologi-faget opstiller. Kort fortalt arbejder I i størstedelen af forløbet
særligt med undersøgelse, kommunikation og perspektivering. Med fundament i de faglige formål for
begge fag bygger filmpakke og materiale på det formål at give eleverne et konkret indblik i samspillet
mellem menneske og natur i deres eget og andre samfund samt i egen rolle i forhold til en bæredygtig
udvikling.

Med udgangspunkt i Fælles Mål for Natur/Teknologi-faget kan man pege på, at eleverne arbejder
inden for følgende kompetenceområder:
• Kompetencemålet for undersøgelse på 4.-6. klassetrin. Eleven kan designe undersøgelser på
baggrund af begyndende hypotesedannelse.
• Kompetencemålet for kommunikation på 4.-6. klassetrin. Eleven kan kommunikere om natur og
teknologi.
• Kompetencemålet for perspektivering på 4.-6. klassetrin. Eleven kan perspektivere
natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser

Med udgangspunkt i Fælles Mål for Biologi kan man pege på, at eleverne arbejder inden for følgende
kompetenceområder:
• Kompetencemålet for undersøgelse på 7.-9. klassetrin. Eleven kan designe, gennemføre og
evaluere undersøgelser i biologi.
• Kompetencemålet for kommunikation på 7.-9. klassetrin. Eleven kan kommunikere om
naturfaglige forhold med biologi
• Kompetencemålet for perspektivering på 7.-9. klassetrin. Eleven kan perspektivere biologi til
omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.

Tæt på undervisningsforløbet
Materialet her består af en introduktionsvideo, tekst- og øvelsesark, som skal forberede jer til at se
film i vores filmpakke om biodiversitet.
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Materialet er inddelt i tre dele med ark til eleverne:

➔ FØR FILMEN (3 ark) ARK 1 med undersøgelse af biodiversitet i jeres nærområder, ARK 2 med
overbygning om byplanlægger-scenarie og ARK 3 om økosystemer.

➔ I BIOGRAFEN (1 ark) ARK 4 som klæder jer på til filmvisning og efterfølgende diskussion med
tjeklister til hver film.

➔ EFTER FILMEN (1 ark) ARK 5 med dilemma-rollespil til alle film i pakken.
Med introvideoen får eleverne en levende introduktion til forløbet med en af BUSTERs unge værter.
Manus fra videoen er i store dele inkorporeret på arkene, så du på anden vis kan bruge den i
undervisningen. Du kan alt efter niveau og antal vurdere, om du vil lave øvelserne fælles i klassen eller
i grupper, ligesom du selv kan vælge, hvilke øvelser, du vil bruge.

Metode
BUSTER filmfestival vil aktivere børn og unges læring gennem filmens verden. Til BUSTERs
filmvisninger bliver eleverne præsenteret for aktuelle og vigtige naturvidenskabelige emner gennem
klare kommunikative former og gode filmiske oplevelser. På BUSTER er filmen en kollektiv oplevelse,
som kan danne grundlag for samtale og læring i og uden for klassens rum. Herudover sørger vi for, at
filmoplevelsen altid følges med elevernes egen aktivitet. Og i Naturvidenskab: Biodiversitet! bruger vi
filmene som afsæt for at dyrke og stimulere elevernes viden og engagement i spørgsmål om
biodiversitet. Det gør vi med inspiration i den anerkendte 6F-model: forudsætning (elevernes
kendskab til emnet), fang (film og introvideo), forsk (undersøgelse af biodiversitet og tiltag til øgning
af denne), forklar (viden omgjort til tiltag for øget biodiversitet og præsentation), forlæng
(perspektivering med BUSTERs film og rollespil) og feedback (løbende).
Evnen til at kunne perspektivere det naturvidenskabelige stof til den verden, man lever i - lokalt og
globalt - er afgørende i alle naturvidenskabelige fag. Det at se film i biografen, der på forskellig vis
eksemplificerer naturvidenskabeligt stof giver god anledning til at arbejde med at perspektivere sin
viden gennem scenarier og rollespil. Vi læner os her op ad forskningschef ved University College
Lillebælt Thomas Illum Hansens skelnen mellem ‘oplevelse’ og ‘erfaring’ i forbindelse med det
didaktiske sprog (Fælles mål og midler. Læremidler og læreplaner i teori og praksis). Mens oplevelsen
af den sanselige repræsentationsform (filmen) lagres ubemærket i hukommelsen og udgør det, han
kalder en ‘tavs og implicit viden’, er erfaringen det, der sker, når oplevelser bliver bearbejdet i
genkendelige former og kategorier. Der skal med andre ord sættes fagsprog, modeller og figurer på
den umiddelbare oplevelse af filmen, for at læringen kan ske. Perspektiveringen kan være med til at
danne bro mellem disse to.
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Evaluering
Materialet lægger op til løbende evalueringer før og efter filmen. Med henblik på materialets
ovennævnte kompetencemål lægger vi op til, at der evalueres ud fra følgende parametre:
FØR FILMEN: Har eleven kendskab til fænomenet biodiversitet? Kender eleven til den aktuelle krise i
verdens biodiversitet og menneskets rolle deri? Kan eleven undersøge og bestemme arter efter
simple kategorier? Har eleven kendskab til metoder til at øge biodiversitet. Har eleven basalt
kendskab til, hvordan et økosystem fungerer?
EFTER FILMEN: Kan eleven perspektivere sin viden om biodiversitet og økosystemer til konkrete
eksempler i nære og fjerne omgivelser? Kan eleven sætte sig ind i de forskelligartede dilemmaer, der
eksisterer omkring bæredygtighed?

Indhold i materialet - sådan bruger du det!
FØR FILMEN
Se introduktionsvideoen sammen med eleverne - her introducerer vores BUSTER-vært jer til
forløbets emne og trin. Brug eventuelt videoen som anledning til at tale indledende om emnet
biodiversitet og dermed få en idé om elevernes forudsætning. Hvad kender eleverne til det på
forhånd? Har I haft om det før? Hvad betyder det i deres konkrete hverdag?
ARK 1
Undersøgelse: Biodiversitet i din by
[45-90 min]
Denne øvelse har til mål at gøre biodiversitet konkret for eleverne, idet de selv skal ud og finde den i
deres nære omgivelser. Men det skal være i forskelligartede arealer, så I sammen bagefter kan tale
om, hvad der styrker og hæmmer biodiversitet.
Din forberedelse:
Som forberedelse skal du derfor lave en plan for de konkrete områder, hver gruppe skal besøge.
Områderne kan inddeles i følgende kategorier:
➔ Byområde med sparsom og ordnet beplantning (f.eks. parkeringsplads, bygade m bede og
træer, område foran butikscenter)
➔ Privat have (en af elevernes egne haver)
➔ Skov, park eller andet naturområde (hvis jeres skole ligger midt i byen, så anvend en park
med så rig beplantning som muligt)
➔ Skolens arealer (kan evt. deles op alt efter, hvor stort et areal, der er tale om)
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Find og identificér 4 af denne slags områder inden for en passende radius fra skolen og præsentér
dem for eleverne. Du kan også vælge at gøre dette sammen med klassen, hvis du vurderer, at der er
niveau og tid til det.
Øvelsen:
Hver gruppe skal ud og undersøge deres tildelte område på den fastlagte dag. I kommer derfor ikke til
at være ude samlet, så forbered dem godt, inden du sender dem ud. De skal finde så mange plante-,
dyre- og svampearter, de overhovedet kan inden for et af dig fastsat tidsrum, som kan variere, alt
efter den tid det tager for dem at komme derhen. Gennemgå gerne kort de 3 riger inden, de tager
afsted.
Anbefalet samlet tid på stedet: 30-45 minutter.
De kan gå i gang med at artsbestemme allerede ude på deres sted men skal tage billeder af alting, så
de kan tjekke op på det hjemme i klassen og dokumentere deres fund for dig. Når de er hjemme igen,
skal hver gruppe vise dig deres fund og få tjekket op på deres artsbestemmelser.
Vi anbefaler forskellige hjælpemidler til artsbestemmelse:
- APP: iNaturalist (OBS: kræver login og lokationsbestemmelse)
- Opslagsbøger
- Hjemmesider: Naturporten
Især iNaturalist er meget hurtig til at genkende arter, og samtidig er der et internationalt netværk af
brugere, som kan give deres bud på artsbestemmelse.
Plenum efter øvelsen:
Hver gruppe præsenterer deres fund for hinanden og det antal de har fundet.
Tal om:
Hvor fandt I mest liv?
Hvor fandt i mindst?
Hvorfor?
Hvad kunne man gøre, for at få mere biodiversitet i de områder, der ikke har så meget?
Eventuelt udvidelse:
Hvis der er tid og niveau til det i klassen, kan denne øvelse med fordel udvides med et indblik i Carl
Linnés klassifikationssystem. Brug det nationale naturfagcenter ASTRAs materiale
https://astra.dk/sites/default/files/klassification_-_carl_von_linne_.pdf.
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ARK 2
Scenarie: byplanlæggere til kamp for biodiversitet!
[45-90 min]
Udpeg sammen med klassen dét område med mindst biodiversitet. Det er nu jeres case for følgende
øvelse. I scenariet er eleverne byplanlæggere, som skal sikre større biodiversitet i det udvalgte
område. Hver gruppe skal komme med 5 tiltag, som de vil indføre. De skal efter at have arbejdet i
deres grupper, allesammen præsentere deres forslag på powerpoints til et møde i ‘kommunen’.
Øvelsen kan inddeles i følgende faser:
-

-

-

Research/Undersøgelse: eleverne skal selv opsøge viden om, hvordan man øger
biodiversitet i et byområde. De skal bl.a. gå ind på Vild med Vilje og se på deres råd:
https://www.vildmedvilje.dk/busterflimfestival/
Planlægning: eleverne skal lægge en samlet plan for, hvilke 5 tiltag de vil indføre i området og
sætte det op i deres powerpoint. Her skal de selvfølgelig overveje argumenter for deres tiltag
og indtænke mulige negative aspekter ved dem. Hvis der er tid, kan I sætte en lektion af til, at
de alle tager ud på stedet og tager billeder og noterer detaljer.
Præsentation: de skal præsentere deres tiltag for hele klassen på mødet i ‘kommunen’. Til
præsentationen kan du og de andre grupper stille spørgsmål til deres planer og påpege
eventuelle problemer - indtænk faktorer som hærværk, økonomi, vejrforhold,
borgertilfredshed, trafiksikkerhed osv. Det er også oplagt, at eleverne tænker i visualisering
af deres tiltag - f.eks. med brug af billeder fra stedet.

ARK 3
Fakta: Hvad er et økosystem?
[45 - 90 min]
Dette faktaark giver eleverne indblik i, hvad et økosystem er, og hvordan naturens
mangfoldigheds-mekanismer fungerer. Det vil være en god basis at se filmene på.
Tal om, at bæredygtighed ikke bare handler om, at vi skal bevare, fordi det er smukt, men fordi alle
organismer har en plads i et komplekst system af liv.
Der er en valgfri aktivitet på arket, som I kan bruge til at udbygge forløbet. Vurdér om eleverne har
niveau til at gøre det i grupper, eller om I skal gøre det sammen i klassen:
-

Tegn et økosystem. Der skal indgå: Solenergi, Planter, Planteædere, Rovdyr, En dyrelort,
Nedbrydere. I kan også vælge, at det skal være dét sted i jeres område, hvor I fandt den
største biodiversitet.
Forestil jer, at man tager ét af elementerne ud af økosystemet. Hvad ville der ske med hele
økosystemet? Her får eleverne indblik i de enkelte deles vigtighed for helheden.
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I BIOGRAFEN
ARK 4
TJEKLISTE
[20 min]
Vi har lavet en tjekliste til hver film, som eleverne kan have med i biografen. Vi har noteret, hvad de
skal holde øje med, når de ser filmen. Gennemgå de forskellige opmærksomhedspunkter med
eleverne inden visningen. Gerne lige inden. Ellers kan de have det for som lektie. Det anbefales at
finde tid umiddelbart efter visningen til lige at samle op på punkterne. I skal bruge det i det
efterfølgende rollespil!
OBS! Der er en tjekliste til hver film i BUSTERs pakke om biodiversitet. Find den film, I skal se og print
kun dette ark til dem.

EFTER FILMEN
Tal sammen om filmen ud fra elevernes tjeklister. Forsøg om I kan genkende de ting om biodiversitet
og økosystemer, I har lært. Hver film har sin egen måde at skildre dette på. Hiv eksemplerne frem fra
filmene - hvilke fødekæder er der i filmen? Hvilke naturlige processer? Hvilke negative tegn på
menneskelig indblanding i økosystemer?
ARK 5
Perspektivering: Rollespil
[45-60 min]
Nu skal eleverne bruge det, de har lært, og det de har set i filmene til et rollespil. Her vil de komme
helt tæt på de dilemmaer, vi som samfund står overfor, når det handler om biodiversitet. Vi har
opridset de forskellige roller og dilemmaer for hver film i pakken Naturvidenskab: Biodiversitet på
arket. Vi har tilføjet ekstra roller og detaljer, så der er mere konkrete rammer at gå ud fra. I vil derfor
kun kunne genkende nogle af dem fra filmene.
Selve rollespillet foregår samlet som en debat i klassen ud fra et spørgsmål. Hver gruppe får en rolle
og udvælger en repræsentant, som skal stille op i debatten.
1. Fordel roller på grupperne
2. Grupperne arbejder med at finde på argumenter. Hvad ville dennes holdning være ift. det
overordnede dilemma? Hvilke argumenter, ville personen komme med? De skal skrive dem
tydeligt ned, så eleven har dem klar.
3. Grupperne vælger en repræsentant til debatten
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4. Nu er I klar til at gå i gang. Saml alle partnerne foran klassen. Du har rollen som ordstyrer.
Præsenter dilemmaet og bed hver person kort fortælle sin ‘holdning’ til det. Herefter kan
diskussionen gå i gang. De andre elever må gerne byde ind.
OBS! Du kan med fordel give samme rolle til to grupper og afholde to adskilte debatrunder.
Vi anbefaler, at de også bruger internettet til at søge sig frem til argumenter, statistisk og historik om
sagen. Men det er op til dig at vurdere.
Da filmene ofte er kritiske over for de firmaer, der forringer biodiversiteten, vil klassen nok være
meget negative overfor disse roller. Men hele spillet går ud på at vise, hvor mange faktorer, man skal
tage hensyn til, når man vil skabe biodiversitet - økonomi, arbejdspladser, trafiksikkerhed osv.
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ARBEJDSARK TIL ELEVEN

1

Biodiversitet i din by
Biodiversitet er alt det forskelligartede liv, som findes på jorden: dyr, planter,
svampe, bakterier osv. For at få overblik over ALT det liv, deler vi mennesker det
ind i nogle kategorier som f.eks. arter og familier. I Danmark har vi i dag
omkring 30.000 arter af planter og dyr! Det lyder af meget - men ser man på
f.eks. Brasilien, som har meget regnskov, så er der over 103.000 dyrearter og
43.000 plantearter! Vi ved faktisk ikke, hvor mange arter, der er i hele verden,
for der er stadig rigtig meget liv, som ikke er opdaget. Men det, vi ved, er
desværre, at der er et problem med at biodiversiteten mindskes verden over.
Der er nemlig en masse plante- og dyrearter, som forsvinder. Faktisk trues op
imod en million arter af udryddelse. Vi mennesker er utrolig gode til at dyrke
jorden og at bygge byer, veje og fabrikker overalt. Men desværre gør det også,
at mange arter mister deres levesteder.
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OPGAVE
I er nu biologer, som skal foretage en undersøgelse af biodiversiteten i et
særligt område. Jeres lærer vil give jer forskellige områder at undersøge.

1.

Sæt streg under den slags område, I skal besøge, og skriv stedets navn:
● Byområde med sparsom og ordnet beplantning
● Privat have
● Skov, park eller andet naturområde
● Skolens arealer

2. Når I er på jeres sted, skal I tage billeder af alt, hvad I finder, så I kan
artsbestemme derude eller hjemme. Brug arts-oversigten på næste side til at
skrive jeres fund ned.
Hjælpemidler til artsbestemmelse:
● APP: iNaturalist
● Opslagsbøger
● Hjemmesider: Naturporten
I skal finde arter inden for 3 ‘riger’:
Planteriget: f.eks. træer, græs, urter og mos
Dyreriget: f.eks. insekter, spindler, krybdyr, pattedyr og fugle
Svamperiget: f.eks. sortbæger, tøndersvamp osv.
OBS! Pas på giftige arter!

3. Hjemme i klassen igen skal I gennemgå jeres fund med jeres lærer og
artsbestemme de planter eller dyr, I ikke har artsbestemt endnu. Og så skal I
præsentere jeres fund for klassen.
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Artsoversigt
RIGE
(plante, svampe
eller dyr?)

ART

FINDESTED

Ikke nok plads? Tillykke! I er et sted med stor biodiversitet! Forsæt på
bagsiden!
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ARBEJDSARK TIL ELEVEN

2

Byplanlæggere til kamp for biodiversitet!
I har nu fundet frem til det sted med lavest biodiversitet i jeres lokalområde. Nu
skal I skifte roller. I er ikke længere biologer, men landskabsarkitekter. Jeres
kommune har udstedt en konkurrence, som har til formål at skabe mere
biodiversitet på netop dette sted, som ‘biologerne’ har beskrevet som kritisk ift.
biodiversitet. I skal i gruppen forberede en præsentation, hvor I foreslår 5 tiltag,
som skal øge biodiversiteten. I skal lade jer inspirere af Vild Med Vilje, som
arbejder med at skabe mere biodiversitet overalt i Danmark.
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OPGAVE
➔ Research: Start med at finde ud af, hvordan man øger biodiversitet i et
område. Brug rådene på https://www.vildmedvilje.dk/busterflimfestival/
og søg videre på nettet. Skal man plante noget? Fjerne noget? Bygge
noget? Tænk realistisk! Hvis der er en vej eller en bygning, skal den blive
der.
➔ Planlægning: Skriv alle de forskellige ting, man kunne gøre op og diskutér
fordele og ulemper. Hvordan vil det øge biodiversiteten? Hvor dyrt vil det
være? Vil det kunne klare skiftende vejrforhold? Hvad vil borgerne synes?
Udvælg de 5 tiltag, I vil præsentere.
➔ Præsentation: I skal præsentere jeres tiltag for hele klassen på mødet i
‘kommunen’. I skal fremlægger de 5 tiltag én ad gangen i en powerpoint.
Tænk over, om I kan vise jeres tiltag. Måske kan I tegne dem? Eller lave
modeller af dem? Eller vise dem på et kort over stedet?
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ARBEJDSARK TIL ELEVEN

3

Det livsnødvendige økosystem!
Et økosystem er samspillet mellem:
ALLE LEVENDE ORGANISMER f.eks. dyr, planter,svampe og mikroorganismer
og DEN UORGANISKE NATUR som omgiver dem f.eks jord, mineraler, vand og
luft. Det kalder vi for biotopen.

Ét stort puslespil
Hele verden kan ses som ét stort økosystem, men den består også af en masse
små økosystemer: det lille vandhul, en mark, en skov eller et dødt træ i skoven.
Dyr, planter, svampe, bakterier, jord, vind, mineraler, vand, luft og mange flere
elementer arbejder sammen, sameksisterer, konkurrerer eller lever af hinanden
i kampen for overlevelse, og hver del udgør en vigtig brik i det samlede
puslespil:
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Solen og regnen...

...får planter til at vokse.

Planteæderne spiser planterne...

...og rovdyrene spiser planteæderne

De laver alle sammen lort...

… og det er føde for “nedbryderne” (smådyr som
larver og biller eller bakterier og svampe)

...som omdanner det til næring i jorden
( mineraler, næringsstoffer )

....som igen optages af andre planter.
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Når en brik mangler
Den faldende biodiversitet er et problem netop på grund af vores økosystemer!
Hvis alle levende væsener udgør vigtige brikker i vores økosystem, hvad sker
der så, når man tager en ud? Et godt eksempel er bien. Du tænker nok ikke så
meget på den til hverdag - undtagen hvis du lige får dig en honningmad. Bien
lever af nektar, som den får fra f.eks. bærbuske, frugttræer og blomster. Når
bien besøger blomsten afsætter den pollen, og hermed bestøves blomsten, så
den kan blive til frugt. Så hvad hvis bien forsvandt? Ja, så kan det meget nemt
ende med at alle vores afgrøder som æbler, pærer, jordbær, appelsiner og
citroner også var væk!

OPGAVE
I skal nu i grupper tegne et økosystem.
I jeres økosystem skal indgå:
➔ Solenergi
➔ Planter
➔ Planteædere
➔ Rovdyr
➔ En dyrelort
➔ Nedbrydere
Hvordan hænger elementerne sammen?
Forestil jer, at man tager ét af elementerne ud af jeres økosystem. Hvad ville der
ske med det?
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TJEKLISTE TIL ELEVEN

4

Nu skal I i biografen. Vi har lavet en tjekliste til jer, som I skal tage med i biografen. Lagde du mærke til
andet? Skriv det på de tomme linjer. Rigtig god fornøjelse!

HOLD ØJE MED

SÆT KRYDS

BESKRIV

Et økosystem
Et problem i økosystemet
Hvem kæmper for naturen?
Hvorfor?
Hvem synes at tingene er gode
som de er?
Hvorfor?
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ARBEJDSARK TIL ELEVEN
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Perspektivering: Rollespil!
I skal nu bruge det, I har lært i et rollespil, hvor I er forskellige personer med vidt forskellige
holdninger til filmens tema. Nogle roller kan I genkende fra filmen, andre har vi opfundet, så
alle synspunkter er repræsenteret. Hvis I synes, der er nogen personer eller holdninger der
mangler, må I gerne tilføje roller.

➔ Rollefordeling: Find arket for den film, I har set. Hver gruppe vil nu få en rolle.
➔ Argumenter: Gå ud i jeres gruppe og find på argumenter for den person, I har fået.
Hvad ville din holdning være ift. det overordnede dilemma? Hvilke argumenter, ville du
komme med? Skriv dem allesammen ned. Tænk også over, hvad de andre personer
finde på af modsvar. Måske er I ikke enige med jeres rolle, men prøv alligevel at sætte
jer i hendes/hans sted.
➔ Repræsentant: Vælg en repræsentant fra gruppen til klassedebatten
➔ Debat: Nu er I klar til at gå i gang med debatten. Alle ‘personerne’ samles nu foran
klassen med navneskilte på.

NATURVIDENSKAB - Biodiversitet

SIDE 20

