BEGREBSMATCH
Emne
Aktivitetens varighed
Antal deltagere
Uddannelse
Arbejdsform
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Faglige begreber
25 minutter
4 elever i hver gruppe
Grundskolens 7.-9.-klasse,
STX, HHX, HTX & HF
Gruppearbejde

Guide til gruppearbejdet
1. Print dette ark ud i et antal, der passer
til antal elevgrupper i klassen
2. Klip alle felterne ud og læg dem
i en blandet bunke til hver gruppe
3. Når læreren siger til, begynder grupperne at matche
de rigtige begreber med de rigtige definitioner
4. Når grupperne er færdige med at matche deles
et nyt og helt ark ud til alle elevgrupper
5. Nu tjekker grupperne med det udleverede ark,
om deres match er rigtige

Shippingcontainer

Det har intet med en skraldecontainer at gøre. Der er tale om en
stålkasse med et fastsat metermål for dybden, højden og bredden.
På grund af kassens faste mål er den nem at transportere rundt
i verden på skibe, tog og lastbiler.

Globalisering

Forskellige lande og mennesker bliver mere og mere forbundet med
hinanden. Penge, varer, information, arbejdspladser og mennesker
udveksles over landegrænserne. Verdenslandene er blevet
afhængige af hinanden.

Standardisering

Systemet indføres på et marked for at fremme ensartethed og
rationalisering. Når først systemet er godkendt på et marked, kan
samme system handles ubegrænset uden forudgående tests,
godkendelsesprocedurer og bureaukrati. Det letter handlen,
transporten eller afsætningen af et givet produkt.

Transportkæde

Summen af transportmidler der er involveret
i en vares vej fra ressourcested til butik.

Containerisering

Malcolm P. McLean finder på at lade skibe sejle med metalkasser
i slutningen af 1950’erne, og denne opfindelse revolutionerer
verdenshandlen, blandt andet fordi havneophold bliver kortere
og billigere.

Just in time-ideen

En metode, der ikke tillader fejltagelser og dermed kræver
en stabil produktion, fleksible ressourcer, ekstrem høj kvalitet,
ingen maskinnedbrud, masser af disciplin mm.
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Forbrug

Alle mennesker bruger eller udnytter noget
for at kunne leve og fungere.

Produktionskæde

Måden hvorpå varer bliver produceret og
kommer fra ressourcested til butikkerne.

Vare

En genstand der købes og sælges på et marked.
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Outsourcing

Virksomheder der lader andre virksomheder
udføre opgaver, som de ellers tidligere selv har stået for.

Fremdrift

Retningsbestemt kraft, som leder til bevægelse. Fx har sejlskib,
dampskib og motorskib forskellige måder at drive frem på.

Shipping

Det er en fysisk proces for transport af gods og varer, som
foretages over land, gennem luften eller over havet. Landbaseret
transport udføres med henholdsvis lastbiler og godstog, medens
luft- og søtransport udføres af luftfartøjer og handelsskibe.

Teknologi

Læren om fremgangsmåder og hjælpemidler
til at bearbejde og udnytte råstoffer til færdige produkter.

Laste og losse

En aktivitet der foregår mellem skib og havnekant.
Varer flyttes fra skib til havn og tilbage igen.

Skibstyper

Skibe og fartøjer der grupperes i forhold til deres oprindelse,
opbygning, konstruktion, anvendelse, funktion.
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