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Min far fisker for fremtiden

Sådan bruges Min far fisker for fremtiden

Dette undervisningsmateriale er primært rettet mod naturfag og til dels samfundsfag. Det er et 
gennemarbejdet og varieret materiale, som handler om vores marine økosystemer med særligt fokus på:
1. Oceanernes afgørende rolle for vores planet og for vores overlevelse
2. Menneskets	indflydelse	på	og	samspil	med	havets	økosystem	med	fokus	på	hvordan	vi	bruger,

modificerer	og	ændrer	det	via	fiskeri
3. Grundlæggende	faglige	begreber	indenfor	hav	og	bæredygtighed	herunder	bæredygtigt	fiskeri,	marine

beskyttede områder og kvoter.

• Normalt vil materialet fungere med alle moderne browsere og devices. Man har blot brug for en
internetforbindelse.

• Fordi	Min far fisker for fremtiden indeholder	mange	videoer,	billeder	og	animationer,	kan	det	tage	nogle	
 sekunder at downloade materialet, specielt på en langsom internetforbindelses. Det anbefales derfor 
at åbne siden nogle minutter før man ønsker at bruge den.

• Min	far	fisker	benytter	sig	af	indbygget	navigation,	som	tillader	hurtige	spring	imellem	de	forskellige
sektioner på alle former for devices.

Materialet kan køre med nedenstående operativsystemer og browsere. Vi anbefaler altid, at du bruger en 
opdateret version af din browser. Selv om Shorthand gør hvad de kan for at materialet også kan køre på 
ældre versioner af browsere, ændrer de nye versioner sig eller introducerer nye funktioner, hvilket betyder at 
platformen skal opdateres. Desværre kan det nogle gange give problemer for ældre browserversioner.

Materialet skulle også fungere med alle større mærker af interaktive whiteboards inklusive SMART, 
Promethean	og	Genee	World,	men	Shorthand	mangler	stadig	at	foretage	flere	tests	af	dette.

OPERATING 
SYSTEM

OPERATING 
SYSTEM VERSION

BROWSER
BROWSER 
VERSION

Mac OSX
Mojave
High Sierra
Sierra

Chrome
Safari
Firefox

Latest version

Windows 10

Internet Explorer
Edge
Chrome
Firefox

Latest version

Windows 7 Internet Explorer 11

Sådan bruges Min far fisker for fremtiden med projektor eller smartboard
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Min far fisker for fremtiden

Vi	har	arbejdet	hårdt	på	at	optimere	Min far fisker for fremtiden	til	tablets	og	smartphones.	Det	skulle	køre	
på alle moderne	devices,	der	har	Android	eller	iOS	installeret.	I	skemaet	nedenfor	kan	man	se	de	
specifikke	krav.	Som tidligere nævnt er det en god idé at sikre sig, at man har den nyeste version af 
operativsystem og browser installeret, så kompatibilitetsproblemer undgås.

Sådan bruges Min far fisker for fremtiden på tablet eller smartphone

OPERATING 
SYSTEM

OPERATING 
SYSTEM VERSION

BROWSER
BROWSER 
VERSION

iPad  
(5 & senere versioner) Nyeste iOS Safari Nyeste version

iPad mini 
(2 & senere versioner Nyeste iOS Safari Nyeste version

iPad Pro Nyeste iOS Safari Nyeste version

iPhone (5s & senere Nyeste iOS Safari Nyeste version

iPhone X Nyeste iOS Safari Nyeste version

Android telefoner Nyeste Android Chrome Nyeste version




