
	

Eksempel	på	et	problemfelt	-	Natur	
	
Navn:		Astrid	Glöde	
Tema:	Grønland,	Natur	
	
Hvad undrer jeg mig over?  
I 1938 blev grønlandshvalen fredet som det første store dyr i verden, fordi der var så få hvaler tilbage. Men 70 år efter, i 
2008, tillod man igen jagt på grønlandshvalen. Er der overhovedet en grund til at hvaler er fredet, er der ikke nok af 
dem? Hvis der er en grund til de er fredet, hvorfor skal grønlænderne have lov at fange hvaler igen? Hvilke 
konsekvenser kan det få i fremtiden? 
 
Dette vil jeg søge svar på, ved at undersøge, argumentere og vurdere de forskellige forhold der er omring 
grønlandshvalen.  
 
Hvad vil jeg gerne finde ud af? 
Jeg vil undersøge, forholdene omkring grønlandshvalen. 
Hvorfor hedder det en grønlandshval? 
Hvad lever denne hval af? 
Hvor stor er den? 
Hvor lever den henne? 
Hvad bruger man hvalkød til? 
Hvor sælger man hvalkød? 
Hvorfor er det vigtigt for grønlænderne at få lov til at fange grønlandshvalen? 
Er den fredet? 
Hvis ja, hvorfor er den fredet? 
Hvordan lever hvaler? 
Hvor mange grønlandshvaler findes der? 
Er grønlandshvalen en truet art? 
Hvordan fanger man hvaler? nu og tidligere? 
Er det okay at få lov at fange hvaler bare fordi man altid har gjort det? 
Hvad ved danskerne om Grønland? 
Hvad ved danskerne om grønlandshvalen? 
 
Hvordan vil jeg undersøge dette?  

− Jeg vil læse de artikler, se filmklip og fakta ark der er knyttet til emnet og forsøge at finde svar på mine 
spørgsmål.  

− Jeg vil bruge internettet til at søge svar på mine spørgsmål.  
− Jeg vil tage kontakt til Grønlands Naturinstitut og lave et interview med dem om deres syn på 

problemstillingen.  
− Jeg vil prøve at tage kontakt til foreningen for grønlandske børn for at høre om de kender nogen unge 

grønlændere der har prøvet at være med på en hvaljagt og kan fortælle om det i et interview. 
− Jeg vil forsøge at tage kontakt til Statens Naturhistoriske Museum og høre om jeg kan komme på besøg og se 

deres hvalsal, hvor der er skeletter af grønlandshvalen og andre store hvaler. 
− Jeg vil undersøge om der er lavet små film om grønlandshvalen evt. på YouTube. 

 
 
Hvordan vil jeg formidle det, jeg har fundet ud af?  
Jeg vil fremlægge det, jeg har fundet ud af ved at lave lommefilm om grønlandshvalen. Jeg vil bl.a. spørge om jeg må 
filme på Statens Naturhistoriske Museums hvaludstilling. Ligeledes vil jeg lave en kollage med forskellige billeder af 
grønlandshvalen og jagt på denne. Hvis jeg når det vil jeg gerne lave en grønlandshval i virkelig størrelsesforhold 1:1 
og udstille denne sammen med min film og kollage på skolebiblioteket. 
Grønlandshvalen vil jeg lave i ståltråd og papmache. Derefter male den. 


