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HVORDAN SAMFUNDET BRUGER OG MISBRUGER 
DYR 

3RS LÆRINGSSCENARIE 

Forfattere 

Ismail Ali Gago & Jonathan González Viñas 

Sammendrag 

I dette læringsscenarie bliver eleverne gjort opmærksomme på forskellige måder, hvorpå dyr 

‘bruges og misbruges’ i vort samfund. Eksemplerne omfatter brug af dyr til produktion af mad 

og tøj, til religiøse og kulturelle formål, indenfor underholdning, til kæledyrsterapi osv. Målet 

med kurset er at nuancere elevernes viden og træne forskellige læringsfærdigheder. 

Hovedelementer 

Hovedelementer Forslag 

Fag Biologi, matematik, kulturvidenskab, etik, miljøvidenskab 

Emne Dyrevelfærd – dyr i vort samfund  

Aldergruppe 15-17 år 

Forberedelsestid Den tid som forfatterne af dette læringsscenarie anslår bør afsættes 
til lærerforberedelse er 2 uger, 

Undervisningstid Tiden til gennemførelse af læringsscenariet i klassen anslås til 5 
perioder på hver 55 minutter. Læringsscenariet kan gennemføres 
ved hjælp af den projektbaserede læringsmetode.  

Online 
undervisnings-
materialer 

• Google dokumenter (https://www.google.com/docs/about/) 

• Virtuelle klasser  

• Moodle-baserede (https://moodle.org/) 

• Virtuelle skyer (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• Regneark 

• Tekstbehandlingsprogrammer 

• Forfatterværktøjer (eXelearning: https://exelearning.net/en/) 

• Præsentationsværktøjer 

Offline 
undervisnings-
værktøj 

Laptops, mobiltelefoner, tablets, projektorer 

Anvendte 
ressourcer 

En væsentlig del af denne lektion drejer sig om introduktion til 
eleverne af spørgeundersøgelsesmetoder. Hertil leverer online 
værktøjer og skemaer forslag til spørgsmål som lærerne kan 
anvende til at gennemføre en spørgeundersøgelse om brugen af 
dyr. Eksempler på sådanne værktøjer kunne være: 

• Google Forms: https://www.google.com/forms/about/  

https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
https://www.google.com/forms/about/
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Hovedelementer Forslag 

• EU Survey: https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome  

• Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/  

Med henblik på at gennemføre spørgeundersøgelsen, kan lærerne 
anvende spørgsmålene som findes i Annex 1. 

Andre ressourcer: 

European Food Safety Authority 

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2 

EU forbrugervaner vedrørende fisk og landbrugsprodukter 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-
0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1 (online pdf) 

Fødevare sikkerhed i EU 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publication
s/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf 
(online pdf) 

Elevers holdninger til dyrevelfærd og rettigheder i Europa og 
Asien 

https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Att
itudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia 

Holdninger hos EU-borgere til dyrevelfærd 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 

Holdninger hos europæere til dyrevelfærd 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-
ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en 

natura 

Pet Report 2015 

http://petreport.petsathome.com/  

Bæredygtig jagt og naturpleje 2000 

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/
hunting.pdf  

Creative Value Rubric (se nedenstående Google Drive link) 

https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMU
AyCTM6491YYGw 

 

 

Licenser 

© Den Europæiske Union, 2020 

 Attribution CC BY 4.0 

https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
https://www.surveymonkey.com/
https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
http://petreport.petsathome.com/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
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Kommissionens videreanvendelsespolitik er nedfældet i Kommissionens afgørelse 

2011/833/EU af 12. december 2011 om videreanvendelse af Kommissionens dokumenter (OJ 

L 330, 14.12.2011, p. 39 – https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj). 

Med mindre andet er anført, er videreanvendelse af dette dokument godkendt jf. Creative 

Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licens 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Det betyder af genanvendelse er tilladt med 

angivelse af kilde og eventuelle ændringer. 

Ved brug eller reproduktion af dele som ikke ejes af EU, kan det være nødvendigt at søge 

tilladelse direkte hos de respektive rettighedsindehavere. 

Målet med lektionen 

• Indkredse almindelig brug af dyr i vort samfund. 

• Indsamle forskellige holdninger blandt studerende. 

• Udvikle kritisk stillingtagen til dette emne. 

Trends 

• Projektbaseret læring 

• Kollaborativ læring 

• Flipped Classroom 

• STEM Learning 

• Udendørs undervisning 

• Mobil læring 

• Open Source Learning 

• BYOD (bring din egen enhed) 

• Social Media Learning 

• Læringsmaterialer 

• Peer Learning 

Det 21. århundredes færdigheder 

• Kreativitet og innovation 

• Kritisk tænkning og problemløsning 

• Kommunikation 

• Samarbejde 

• IKT (Informations- og kommunikationsteknologi) kompetencer 

• Sociale og tværkulturelle færdigheder 

Lektionsplan 

Betegnelse 
på aktivitet 

Procedure Tid 

Spørge 
under  

søgelse 

Lærerne præsenterer og forklarer målet med spørgeundersøgelsen. 

De kan vælge at bruge spørgsmålene i Annex 1 og enten oprette en 
spørgeundersøgelse med EU Survey, Google Forms eller et andet 
værktøj og uddele spørgeundersøgelsen. 

Lærerne kan kopiere spørgsmålene i dette skema (findes også i 
Annex 1): 

55’ 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Betegnelse 
på aktivitet 

Procedure Tid 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTc
KPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

Resultater 
og gruppe 
dannelse 

Efter at have gennemført spørgeundersøgelsen præsenterer 
lærerne resultaterne og oplyser elevernes gruppesammensætning 
og rollefordeling indenfor forskellige hovedområder i de 
efterfølgende aktiviteter. Emner der vil blive drøftet er brugen af dyr 
som kæledyr, til underholdning, som fødevarer, anvendelse af dyr til 
forskning i miljøløsninger og anvendelse af dyr til religiøse og 
kulturelle formål (15´). 

Eleverne inddeles i grupper på fire eller fem (afhængig af det 
samlede antal elever) og hver enkelt tildeles en bestemt rolle. 

De forskellige roller er: 

• Føre (lærings)dagbog: disse elever er ansvarlige for at tage 
notater, tage fotos eller optage aktiviteten (i Google Docs, Text 
Editor eller blogs). De skal også være gruppens repræsentant. I 
løbet af lektionens sidste 5-10 minutter skal vedkommende stille 
disse spørgsmål til sine klassekammerater:  

o Hvad har du lavet? 

o Hvilke værktøjer brugte du? 

o Hvilke problemer er du stødt på? 

o Hvor meget tid har du brugt? 

• Studievært: denne elev er ansvarlig for gruppens afsluttende 
præsentation. Alle elever i gruppen skal bidrage og studieværten 
skal indsamle alle materialer og forestå gruppens endelige 
præsentation. 

• Undersøger: denne elev er ansvarlig for kildeangivelser, 
licenser og copyrightaftaler. 

• Positionsindikator: denne elev skal på et kort (digitalt eller ikke, 
bare det kan forsynes med etiketter eller mulighed for at vise en 
lokation), og forsyne det med angivelse af de steder, hvor 
oplysningerne blev fundet, så kortet viser de ressourcer der er 
anvendt i lektionen. Eleverne bestemmer selv hvilken rolle de 
enkelte skal have og fordeler derefter undersøgelsesarbejdet 
(10´). 

Når de er færdige påbegynder eleverne undersøgelsen (85´). 

110’ 

Gruppe 
opgave 

 

Når eleverne har afsluttet undersøgelsen vedrørende det 
pågældende emne, forberedelsen af læringsdagbogen (15´) og 
drøftelsen om den (15´) skal de koncentrere sig om at forberede 
præsentationen og kortet som skal deles med hovedgruppen (25´). 

55’ 

Hoved 
gruppen 

De forskellige grupper viser deres præsentationer og konklusioner 
for hinanden (15´). 

Derefter følger en debat om de enkelte emner i hovedgruppen og 
eleverne drager deres konklusioner som offentliggøres (20´). 

De elever som alle har haft samme rolle og ansvar men i forskellige 
grupper, sættes sammen og udfærdiger en fælles dagbog, 

55’ 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Betegnelse 
på aktivitet 

Procedure Tid 

præsentation og positionsindikator og garanterer at kilder og 
copyrightaftaler er overholdt (10´). 

Eleverne gennemfører så spørgeundersøgelsen endnu engang og 
sammenligner resultatet med den første spørgeundersøgelse (10´). 

Evaluering 

Her ses et eksempel på en vejledning som lærere kan bruge ved evaluering af deres elever: 

Besvarelsernes 
kvalitet 

Ingen svar 
(0 points) 

Oplysningerne 
har kun lidt eller 
intet at gøre med 
de stillede 
spørgsmål 
(1 point) 

Oplysningerne 
besvarer de 
overordnede 
spørgsmål men 
uden detaljer 
og/eller 
eksempler  
(2 points) 

Oplysningerne 
besvarer de 
overordnede 
spørgsmål og 
angiver 1-2 
underordnede 
ideer og/eller 
eksempler 
(4 points) 

Oplysningerne 
har tydeligt 
sammenhæng 
med 
hovedemnet 
og angiver 
adskillige 
underordnede 
ideer og/eller 
eksempler  
(6 points) 

Antal besvarelser Ingen svar 
(0 points) 

Et eller flere 
emner er ikke 
dækkede 
(1 point) 

Alle emner er 
dækkede og de 
fleste af 
spørgsmål 
besvaret i 1 
sætning 
(2 points) 

Alle emner er 
dækkede og 
de fleste 
spørgsmål 
besvarede i 
mindst 2 
sætninger 
(4 points) 

Alle emner er 
dækkede og 
alle 
spørgsmål 
besvarede i 
mindst 2 
sætninger 
(6 points) 

Sprogets kvalitet Ingen svar 
(0 points) 

Mange fejl i 
grammatik, 
stavning eller 
tegnsætning 
(1 point) 

Nogle få fejl i 
grammatik eller 
tegnsætning 
(2 points) 

Næsten uden 
fejl i 
grammatik, 
stavning eller 
tegnsætning 
(3 points) 

Der er ingen 
fejl i 
grammatik, 
stavning eller 
tegnsætning 
(4 points) 

Sprog Flere sprog 
(0 points) 

Modersmål 
(2 points) 

Engelsk 
(4 points) 

  
 

Elevers og læreres feedback på projektet efter at have gennemført læringsscenariets 
pilotfase 

Elevfeedback 

• Læringsscenariets var mest udfordrende for elever under 14 år og mindre vanskeligt 

for elever og studerende i overbygningen og på ungdomsuddannelserne, men stadig 

udfordrende.  

• Det er at foretrække at introducere elever og studerende til præmisserne bag en 

spørgeundersøgelse i klassen. Og derefter fortsætte med at oprette selve 

spørgeundersøgelsen. 

Lærerkommentarer 

• I lyset af emnedrøftelser og aktiviteter i læringsscenariet, men også i muligheden for 

at gennemføre scenariet med den projektbaserede læringsmetode, kan lærerne vælge 

at bruge timerne i den løbende ugentlige undervisning eller afsætte tid til hver enkelt 

aktivitet igennem et semester. For eksempel kan den første lektion afsættes til 
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brugerundersøgelsen og dens anvendelse og afprøvning af forskellige værktøjer. 

Derefter kan lærerne introducere deres elever til de forskellige emner (dyr i vort 

samfund, kultur, underholdning) og improvisere ved at tilpasse indhold og aktiviteter 

(for eksempel sætte fokus på etik og derefter tildele en opgave om jagtetik med de 

seneste reguleringer). 

• Det er vigtigt at være opmærksom på, at læringsscenariets materialer skal være 

afpassede og holdbare. Lærerne rådes til at tilpasse dem til den pågældende 

aldersgruppe og kendt viden om deres elever. 

• Tag desuden i betragtning, at læringsscenariets emner kan rejse interessante men 

også intense diskussioner i klassen. Afsæt tid til hver enkelt aktivitet, herunder debat, 

så fuldførelsen af arbejdet bliver komplet og meningsfuld. 

• Læringsscenariet kan implementeres i en tværfaglig kontekst med fag som biologi, 

anatomi, etik, filosofi og miljølære. 

• Lærerne rådes kraftigt til på forhånd at forberede spørgsmål til alle de drøftede emner 

(se materialer i Annex 2). 

• Lærerne kan opsøge og introducere yderligere materialer om emnet (for eksempel 

UNESCOs Verdenserklæring om Dyrevelfærd: http://www.esdaw.eu/unesco.html) 

Om 3R-projektet 

Dette læringsscenarie er udformet indenfor rammerne af 3R-projektet. 3R-projektet bygger på 

læringsaktiviteter for ungdomsuddannelserne til introduktion af principperne for de 3 R’er – 

Replacement, Reduction og Refinement (erstatning, reduktion og forfinelse) vedrørende 

anvendelse af dyr i forskningsøjemed. De studerende udvikler deres kritiske tænkning og 

naturvidenskabelige færdigheder gennem arbejdet med emner som for eksempel etik og 

forskning, EUs beskyttelse af laboratoriedyrs velfærd og hvilke højteknologiske værktøjer der 

ikke involverer dyr som allerede er tilgængelige alternativer. Læringsaktiviteterne er 

tilgængelig for lærere i en Massive Open Online Course (MOOC), tilrettelagt af European 

Schoolnet Academy. 

3R-projektet er grundlagt af EU-kommissionens Fælles Forskningscenter som et pilotprojekt 

under EU-parlamentet. Dette dokument er udarbejdet af Europæisk Skolenet (et netværk af 

34 europæiske undervisningsministerier, der har til formål at fremme innovation indenfor 

undervisning og læring), i samarbejde med ECORYS (en international virksomhed der leverer 

service indenfor forskning, konsulentvirksomhed og ledelse) og SYRCLE (Systematic Review 

Center for Laboratory Animal Experimentation).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esdaw.eu/unesco.html
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
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Annex 1  

Spørgeundersøgelse om forskellige emner vedrørende brug og misbrug af dyr i samfundet. 
Du kan tilpasse spørgsmål og svarmuligheder afhængig af, hvordan du organiserer 
spørgeundersøgelsen.  

 

Generelle oplysninger 

*Skriv dit for- og efternavn her 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Skriv din alder her 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Din skole (hvis påkrævet) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Din aldersgruppe (hvis påkrævet, det kan erstattes af din klassebetegnelse) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Andet, præciser 

……………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………..……………………………

………………………………….................................................................................................... 

 

Om kæledyr 

*Har du kæledyr? 

 Ja 

  Nej 

 

Hvilke slags kæledyr har du? 

  Hund 

  Kat 

  Fugl 

  Hest 

  Små dyr 
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  Fisk 

  Andet 

 

Skriv her hvilket andet dyr du evt. har 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Synes du vi menneskeliggør kæledyr? 

   Ja 

   Nej 

 

* Tror du at mennesker som har kæledyr øger risikoen for at overføre 

infektionssygdomme? 

 Ja 

 Nej 

 Ved ikke 

 

* Hvordan kan kæledyr forbedre din adfærd? 

 Øge din ansvarsfølelse  

 Forbedre din karakter 

 Styrke din følelsesmæssige intelligens  

 Styrke dine sociale færdigheder 

 Styrke dine færdigheder indenfor idræt  

 Forbedrer ikke noget  

 Ved ikke 

 

*Kender du til projekter som anvender dyr til at hjælpe handicappede? 

 Ja 

 Nej 

 Jeg er ikke sikker 

 

Hvis dit foregående svar er ‘Ja’, så beskriv det her 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dyr og underholdning 

*Er du enig i, at det er i orden at dyr bruges til underholdningsformål? 

 Ja 

 Nej 

 Jeg er ikke sikker 

 

*Lider dyr der bruges til underholdningsformål efter din mening under det? 

 Ja 

 Nej 

 Jeg er ikke sikker 

 

*Er den nuværende anvendelse af dyr i zoo en god måde at beskytte eller undersøge 

dem på? 

 Ja 

 Nej 

 Andet 

 

Skriv eventuelt andet svar her 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Er jagt en sportsgren? 

 Ja 

 Nej 

 

*Er jagt nødvendig? 
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 Ja 

 Nej 

 

Hvis du svarede ja, forklar hvorfor 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Mener du at dyr i cirkus lider? 

 Ja, altid 

 Ja, men kun vilde dyr som løver eller elefanter 

 Nej, men nogen gange lever de ikke under gode forhold 

 Nej 

 

*Mener du at zoologiske haver eller akvarier er nødvendige eller kan de måske erstattes 

af virtuel teknologi? 

 Ja, virtuel teknologi kan ikke det samme 

 Ja, men kun for at beskytte meget truede vilde arter eller for at redde dyr fra 

krybskytteri 

 Nej, med den nuværende teknologi er de ikke nødvendige 

 

*Kender du traditioner, hvor man bruger dyr i forbindelse med afholdelse af folkelige 

eller lokale fester eller højtider? 

 Ja 

 Nej 

 

Hvis dit svar er ja så beskriv her. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 
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*Mener du at nogle dyrearter overlever fordi de bruges af mennesker? 

 Ja 

 Nej 

 

Dyr og miljø 

*Kan dyr forandre vort miljø? 

 Ja 

 Nej 

 

*Er det muligt at intensiv brug af husdyr kan bidrage til klimaforandringer? 

 Ja 

 Nej 

 Ved ikke 

 

*Skriv her hvorfor 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Har du kendskab til en nuværende energikilde af animalsk oprindelse? 

 Ja 

 Nej 

 

Dyr og religion 

*Har du kendskab til nuværende religiøse traditioner hvori dyr indgår? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………...................................................................................................................... 

 

Hvis dit svar er ja, så beskriv her. 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

Dyr som føde 

*Er det nødvendigt at spise dyr? 

 Ja 

 Nej 

 

*Har mennesket et overforbrug af kød fra dyr? 

 Ja 

 Nej 

 Ved ikke 

 

*Producerer landbruget flere dyr end vi har brug for? 

 Ja 

 Nej 

 Ved ikke 

 

Tak fordi du samarbejdede! 

 

 

Oversættelsen er forestået af Scientix, med støtte fra EUs H2020 program for forskning og 

innovation – Scientix 4 projekt (Tilskudsaftale No. 101000063), koordineret af Europæisk 

Skolenet (EUN). Ansvaret for indholdet af dette dokument ligger alene hos organisatoren og 

repræsenterer ikke holdninger hos EU-kommissionen (EC), der desuden ikke kan drages til 

ansvar for en hvilken som helst anvendelse der måtte blive gjort i de heri indeholdte 

oplysninger. 

 


