
	

	 	 	
	

	

Udskolingen:	 
Inden 	du 	går 	i	gang: 	

Indskolingseleverne 	bliver 	i	deres 	opgaveafsnit 	præsenteret 	for 	familien 	Bang. 	Familiens 	teenagepige	 

hedder	 Futte 	og 	er 	16 	år. 		Nogle 	af 	Futtes		venner	 laver	 fyrværkeri	 selv.	 Det 	er	 almindeligt,	 at 	det 	er 	sværere 	
for	teenagere 	at	overholde 	fyrværkeri 	rådene,	 end 	det	er	for	børn.	 Børn 	er	meget	mere 	sammen 	med 	deres 	
forældre,	 mens 	teenagere 	løsriver	sig	mere	og	mere.	 Det	 kender	 du 	sikkert.	 Derfor	 er	 det	 vigtigt	 at	 være	

bevidst	 om 	de	 6	 fyrværkeri	 råd 	og 	handle 	efter	dem,	 så 	du 	ikke 	ender	som 	offer	for	en 	fyrværkeriulykke. 	I	 
arbejdet	 med 	følgende	opgaver	 er	 du	selv	i	c entrum. 	Du 	skal	selv 	kunne 	tage 	stilling,	h andle 	og 	præge 	
andre,	 så	vi	 sikkert	 kan 	skyde	2012	velkomment	 nytårsaften 	og	 nyde	den 	fest,	 som 	fyrværkeri	 er	 med 	til	 at	 

skabe.	 	

Tværfaglige	opgaver:	 

Elevmål:	 

•  Jeg 	kan 	tage 	stilling 	til	 de 	6 	fyrværkeri 	råd 	og 	fremlægge 	forskellige 	synspunkter,	 som 	har	m ed 	
rådene 	at	gøre.	 

•  Jeg 	kender	fyrværkeriloven. 	

•  Jeg 	tager	stilling 	til,	 hvad 	der	kan 	være 	udfordrende,	 når	fyrværkeri 	rådene 	skal	 overholdes.	 

	

A.  Collage:	 

Alle	 fyrværkeri	 råd 	

Lav	en 	collage 	som 	illustrerer	d e 6	f yrværkeri	 råd.	 Hæng 	den 	op,	 så 	andre 	kan 	se 	den	fx	 på	 skolens	 
gang,	 bibliotek	eller	 et	 sted 	i	 dit	 lokalområde,	 hvor	 mange	mennesker	 vil	 få 	øje	på 	din 	collage.	 På 	

den	måde	 er	 du	med	til	 at	 sætte	 fokus	 på	 de	 6	 fyrværkeri	 råd,	 så 	andre 	også 	lærer	noget.	 Diskuter, 	
hvilken	betydning	 det	 har,	 at	 du	udtrykker	 dig	i	 billeder	 i	 stedet	 for	 på 	skrift.	 

	

B.  Lovgivning:	 	

Alle	 fyrværkeri	 råd 	

Søg	 på	nettet:	 Hvilken 	lovgivning	 gælder	 fyrværkeri?	Hvor	 gammel	 skal	 man 	være	for,	 at	 man 	må	

købe 	fyrværkeri? 	Hvilket	 fyrværkeri	 er	 lovligt? 	Diskuter	 om 	lovene 	er	 rimelige.	 Lav	en	plakat	 med	
love 	om 	fyrværkeri.	Hæng 	plakaten 	op,	s å 	andre 	kan 	se 	den, 	fx 	på 	skolens 	bibliotek 	eller 	gang.	 
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C.  Billedserie:	 	

Alle	 fyrværkeri	 råd 	

Lav	en 	billedserie, 	fx 	i	fotostory. 	Billederne 	skal	vise 	udtryk 	af 	forskellige 	stemninger 	omkring 	
fyrværkeri.	 De 	6	fyrværkeri	 råd 	skal	 indgå 	i	 serien.	 Diskuter,	hvilke 	udtryk 	der 	er 	mulighed 	for 	at 	
vise.	 Diskuter	 ligeledes	 billedetik.	 Hvad 	er	 okay	at	 udtrykke 	med 	billeder? 	hvad 	er	 ikke? 	osv.	 

	

D.  ”Walk 	and 	talk”: 	

Alle	 fyrværkeri	 råd 	

	Gå 	sammen 	to 	og 	to. 	Fortæl	din 	makker 	om 	din 	nytårsaften 	sidste 	år. 	I	fortællingen 	skal	du 	berette 	

om,	 hvordan	fyrværkeri	 omgås	 i	 din	familie.	 I	 har	 begge 	5	 minutter	 til	 at	 fortælle.	 Byt	 makker	 et	 par	 
gange,	 så 	du 	hører	 om 	forskellige	nytårsaftener.	 Diskuter	fortællingerne 	på 	klassen.	 Hvad 	hørte 	du,	 
som 	levede 	op 	til	 de 	6 	fyrværkeri	 råd? 	Hvad 	hørte 	du 	som 	ikke 	gjorde? 	Hvad 	kan 	gøre 	det	

udfordrende	 at	 overholde	 de	 6	 fyrværkeri	 råd? 	Hvad 	gør	det	let? 	

Evaluering:	 

•  Jeg 	kan 	nævne 	alle 	6 	fyrværkeriråd 	uden 	at	kigge	på 	mine	opgavebesvarelser.	 
•  Jeg 	kan 	forklare 	lovgivningen 	vedrørende 	uden 	at	kigge 	i 	min 	opgavebesvarelse. 	
•  Respons	 på	 collage	 og	 billedserie.	 

•  Respons	 på	 mine	 synspunkter	 ved	diskussion	og	 fremlæggelse.	 
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