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Denne lærervejledning er udarbejdet med baggrund i temaavisen 
om grøn omstilling ”Grøn front – Kan modstandskraften overvin-
de frygten?”, som er produceret i et samarbejde mellem Højsko-
lerne og Dagbladet Information med støtte fra Europa-Nævnet. 

Vejledningen giver en grundig introduktion til et langstrakt un-
dervisningsforløb om klimaforandringer, hvor emnet bliver be-
lyst ud fra et sociologisk, politisk, internationalt og økonomisk 
aspekt. 

Temaerne, der behandles er: 

   DEN ØKONOMISKE GLOBALISERING 
   OG DE TRUENDE KLIMAÆNDRINGER 

   POLITISKE BESLUTNINGSPROCESSER 
   I FORHOLD TIL KLIMAFORANDRINGER 

   UNGES FORHOLD TIL MILJØ 
   OG AKTIVISME

   IDEER TIL TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 
   – vejledningen kan bruges som idékatalog

For hvert modul præsenteres et overordnet emne og ideer til 
spørgsmål, der kan arbejdes med indenfor emnet. Disse spørgs-
mål skal ses som vejledende frem for en facitliste. Der er derfor fri 
mulighed for at vinkle, forlænge, forkorte, tilføje og skære efter 
behov og niveau. Dette er også gældende for det materiale, vej-
ledningen foreslår at arbejde med. 

INDLEDNING

2

3

4

1

Vejledningen tager afsæt i, at eleverne har kendskab til grundlæg-
gende begreber og teorier indenfor fagområderne i samfundsfag.

Til mange af de bøger, der henvises til i vejledningen, er tilknyttet 
en hjemmeside med spørgsmål til brug i undervisningen. Disse 
kan med fordel bruges i forløbet, hvor det synes at passe ind. Og 
de har desuden været inspirationen til flere af arbejdsspørgsmå-
lene i denne vejledning.

Udgangspunktet for modulernes varighed er 95 minutter.

Lærervejledningen er udarbejdet af underviser i historie og sam-
fundsfag Søren Johannessen fra Herlev Gymnasium & HF.
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INDHOLDSFORTEGNELSE

ANDRE UNDERVISNINGS-
MATERIALER OG TEMAAVIS

ARBEJDSSPØRGSMÅL

Arbejdsspørgsmål til artiklerne 
fra Højskolerne og Informations 
temaavis om grøn omstilling

POLITISKE BESLUT-
NINGSPROCESSER I FORHOLD 
TIL KLIMAFORANDRINGER

Tid: 6-7 moduler
Fag: Samfundsfag A og B

S. 10

2
UNGES FORHOLD TIL 
MILJØ OG AKTIVISME

Tid: 6-7 moduler
Fag: Samfundsfag A, B og C

S. 16

3
IDEER TIL TVÆRFAGLIGT 
SAMARBEJDE

Fag: Samfundsfag C, B og A, Dansk 
og/eller Mediefag B og C

S. 22

4
DEN ØKONOMISKE
GLOBALISERING OG DE 
TRUENDE KLIMAÆNDRINGER

Tid: 9 moduler
Fag: Samfundsfag A og B

S. 4

1

? +

Temaer

Supplerende materiale

KLIK PÅ FELTERNE 
OG KOM DIREKTE 
TIL INDHOLDET
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DEN ØKONOMISKE GLOBALISERING 
OG DEN TRUENDE KLIMAÆNDRING

FOTO

Tid: 9 moduler
Fag: Samfundsfag A og B 

Dette tema har fokus på globalisering og de truende klimaæn-
dringer. Formålet med forløbet er at give eleverne en forståelse 
for, hvad globalisering er, og hvad fordelene og konsekvenserne 
er. Eleverne kommer bl.a. til at arbejde med ulandsbistand, ud-
viklingsteorier og med forskellen på i- og ulande.

Forløbet behandler spørgsmål som f.eks.: Kan vi i Vesten blive 
ved med at opretholde vores livsstil uden bekymring for, hvilke 
konsekvenser det har på globalt plan? Hvad er det internationale 
samfunds ansvar? Det kollektive ansvar over for individets an-
svar? Hvem er vindere og tabere i forbindelse med globaliserin-
gen?

Bekendtgørelsen

 • magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og glo- 
 balt, herunder betydningen af retssystemet

 • aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Euro- 
 pa og i et internationalt perspektiv

 • globalisering og samfundsudvikling
 • makroøkonomiske sammenhænge, multiplikatorvirk-  

 ning, målkonflikter og styring nationalt, regionalt   
 og globalt

1

Foto: Jakob Dall
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Lektie, s. 80-90 i Global Politik

 • Hvad er globalisering? 
 • Hvilke dimensioner er der i globaliseringen? 
 • Hvordan kommer globaliseringen til udtryk?

Ideer til afvikling af modul
Lad eleverne undersøge sig selv: Hvorfra stammer det tøj, du har 
på i dag? Hvor kommer din telefon og computer fra? Hvordan kan 
man argumentere for, at globaliseringen har gjort verden mindre?

Lad eleverne definere, hvad de forstår ved globalisering og få ef-
terfølgende eleverne til at sammenligne det med bogens definiti-
on – stemmer de overens? Diskuter, hvad deres definition bunder 
i, og hvordan og hvorfor definitionerne af globalisering er forskel-
lige. Arbejd herefter videre med figurerne på s. 81-83 – hvad viser 
de, og hvordan kan de bruges som forklaringsmodeller.

Inddel eleverne i små grupper. Tildel grupperne en af de fem di-
mensioner i globaliseringen. Lad herefter eleverne arbejde med 
disse. Gennem statistik og tal hentet fra www.globalis.dk og OECD, 
skal de definere, hvordan globalisering finder sted. Resultaterne 
skriver de ind i et fælles Google-dokument.

1. modul 

GLOBALISERING
2. modul

KONSEKVENSER AF GLOBALISERING

Lektie, s. 91-96 i Global Politik

 • Hvilke fordele og ulemper er der ved globaliseringen? 
 • Hvad er konsekvenserne af globaliseringen? 
 • Optimisme kontra pessimisme i forhold til globaliseringen.

Ideer til afvikling af modul
Eleverne arbejder videre med deres besvarelse fra sidst og finder 
fordele og ulemper ved deres globale dimension. Efterfølgende 
fremlægger de for hinanden. 

Sæt dernæst eleverne i grupper og lad dem diskutere dagens 
lektie om optimisme og pessimisme i forhold til globaliserin-
gen. Kom herunder også ind på, hvad de forskellige ideologiers 
forhold til globalisering er. Eksempelvis med udgangspunkt i de 
danske partier.

Hvordan forholder teorierne indenfor international politik sig i 
forhold til globaliseringen?

http://www.globalis.dk/)
https://data.oecd.org/searchresults/?r=+f/type/indicators
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3. modul

FØRER GLOBALISERINGEN 
RETFÆRDIGHED MED SIG?

4. modul

GLOBALISERINGENS INDFLYDELSE 

Lektie, s. 97-107 i Global Politik og kapitlet 
”Vindere og tabere ved den øgede samhandel” 
i Globalisering – samfundsfaglige perspektiver

 • Hvordan påvirker globaliseringen forskellige nationer? 
 • Har ilandene et ansvar overfor ulandene? 
 • Gør globalisering verden mere retfærdig? 
 • Findes der vindere og tabere i globaliseringen?

Ideer til afvikling af modul
Lad eleverne undersøge, hvor stor en rolle hensynet til den 3. Ver-
den spiller i den daglige debat om vækst og klima?

Eleverne diskuterer global retfærdighed ud fra figurer og tabeller 
i dagens lektie. Inddrag evt. de 17 nye mål, der blev vedtaget på 
FN’s Generalforsamling i september 2015.
 
Del efterfølgende klassen op i to halvdele og dernæst i små grup-
per. De to halvdele skal på baggrund af diskussionerne henholds-
vis argumentere for og imod, om globalisering fører til større 
lighed i verden. Lad dernæst eleverne formulere en samlet kon-
klusion vedrørende globalisering og retfærdighed. Inddrag gerne 
artiklen ”Bliver vi aldrig mætte?” i ”NytFokus” nr. 6, april 2016, 
udgivet af NOAH, s. 22-25 (Kan også findes digitalt her)

Lad eleverne opstille forklarende hypoteser om, hvordan globali-
seringen påvirker verden.

Lektie, artiklen ”Made on planet earth” 
i ”NytFokus” nr. 6, april 2016, udgivet af NOAH, s. 4-8

 • Center-periferi forhold 
 • Vinderne og taberne i globaliseringen behandles via case

Supplerende stof

”China Blue” fra filmcentralen.dk

Artiklen ”Danmark en af globaliseringens sande vindere” fra  
Politiken den 20. april 2014

Ideer til afvikling af modul
Eleverne skal lave en undersøgelse af globaliseringens indfly-
delse på produktionen og salget af smartphones. Diskuter hvilke 
lande, der ”vinder” mest i produktionen af smartphones – lan-
dene, der bidrager til produktionen af dem eller forbrugerne i de 
lande, hvor de sælges. Inddrag lektien og artiklen ”Danmark en af 
globaliseringens sande vindere”.
Alternativt kan filmen China Blue fra filmcentralen.dk bruges.

http://www.fnforbundet.dk/2015-maalene
http://nytfokus.nu/nummer-6
http://filmcentralen.dk/
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5. og 6. modul

GLOBALISERINGENS PÅVIRKNING 
PÅ KLIMA OG MILJØET

Lektie, s. 57-62 og s. 193-199 i Global Politik

 • CO2-udslip – er i-landene villige til at reducere deres   
 CO2-udslip? 

 • Hvem har ansvaret for klima og miljø? 
 • Klimatruslen 
 • Vækst kontra bæredygtighed 

Supplerende stof:

”Ny CO2-rekord: ’Vi er i ukendt territorium’” fra Information den 10. 
november 2015

Ideer til afvikling af modul
Lad eleverne undersøge hvor meget CO2, der udledes på verdens-
plan og hvilke lande, der er de største syndere. Få endvidere ele-
verne til at koble det sammen med landenes BNP. Følgende links 
kan være relevante i denne sammenhæng:

Globalis.dk: CO2-udslip
Globalis.dk: BNP
Politiken: ”Klodens største CO2-syndere” 

Diskuter konsekvenserne af CO2-udledning. 
Inddrag artiklen: ”Konsekvenser for mennesket – globalt” på Clima-
teMinds.dk  – og Al Gores dokumentarfilm An Inconvenient Truth.

Sæt eleverne i smågrupper og lad dem på skift diskutere 
følgende problemstillinger

A. Danmark er det land i verden, hvor folk i gennemsnit spiser mest kød. Og produktionen af 
kød, transporten af det, opbevaringen af det i frysere og kølehuse og i sidste ende tilbered-
ningen af det udsender på verdensplan mere CO2 end verdens samlede transportsektor! 

MEN – vil du ændre din kost og spise mindre kød og flere grøntsager af hensyn til klimaet? 
Kunne du forestille dig, at der blev lagt en slags CO2-skat på alt kød?

B. Thailand er et populært feriemål for mange danskere, men fly udsender meget CO2. 

Synes I, at en dansk familie skal droppe de lange flyveture i ferien af hensyn til klima-
et?  

C. Elbiler udsender ikke CO2 (men hvis strømmen ikke er produceret med vedvarende ener-
gi, er der dog et udslip fra elbilerne, det foregår bare et andet sted, nemlig på kraftværket). 

Synes I, at elbiler skal fremmes mest muligt, og synes du, at afgiften på elbiler skal fjernes 
helt for at fremme salget?  

D. Er det rimeligt, når ulandene siger, at de rige lande har et historisk ansvar for klimaæn-
dringerne og forureningen af atmosfæren med CO2 – og at de rige lande derfor skal støtte 
ulandenes grønne omstilling økonomisk?  

E. Diskuter tankegangen (som nogle miljøgrupper fremfører), at det ville være mest ret-
færdigt, hvis alle mennesker på Jorden havde ret til at forurene lige meget, således at alle 
mennesker for eksempel fik tildelt en bestemt kvote CO2. På den måde kunne man beregne, 
hvor meget de enkelte lande måtte forurene. 

 

F. Atomkraftværker udsender ikke CO2, og nogle siger, at truslen om klimaændringer gør 
atomkraft mere aktuel og relevant, end den ellers ville være. Hvad mener I?
(Kilde: Danida – www.u-web.dk)

Slut af med, at eleverne skal underbygge udsagnet i tekstboksen s. 194 i Global Politik. Kom 
videre ind på, hvordan klimatruslen kan karakteriseres med udgangspunkt i dagens lektie. 
Sammenlign endvidere truslen for atomkrig under Den kolde krig med klimatruslen – hvad er 
forskellen på løsningen på disse to trusler? Tag udgangspunkt i artiklen ”Ny klimaforbrødring 
mellem USA og Kina gør forskellen i Paris” fra Kristeligt Dagblad den 12. december 2015. 

http://www.globalis.dk/Statistik/CO2-udslip
http://www.globalis.dk/Statistik/BNP
http://http://politiken.dk/indland/940px/ECE2780491/se-klodens-stoerste-co2-syndere/
http://www.climateminds.dk/index.php?id=764
http://www.climateminds.dk/index.php?id=764
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Lektie, s. 99-108 i Verdens syv udfordringer

 • Hvad er udviklingsbistand? 
 • Kan udviklingsbistand bekæmpe klimaudfordringer? 
 • Udviklingsteorier

Supplerende stof

”Miljø og klima rammes særligt hårdt i den store nedskæring af 
Danida budget” fra Ingeniøren den 4. oktober 2015 

Globalis.dk
Udenrigsministeriet: Danida 

Ideer til afvikling af modul
Lad eleverne undersøge, hvad Danida er og diskuter, hvad udvik-
lingsbistand er, og hvorfor man har den. Efterfølgende arbejder 
eleverne med udviklingsteorier – hvilke er der, hvad kendetegner 
dem, hvordan er de forskellige fra hinanden, og hvordan mener 
de hver især at kunne sætte gang i væksten i udviklingslande? 
Eleverne kan få viden fra i Verdens syv udfordringer.

Lad endvidere eleverne undersøge, hvordan det er gået med 
ulandsbistand de sidste 15 år. Hvordan kan denne udvikling for-
klares?

Hvordan kan udviklingsteorierne kobles sammen med bekæm-
pelse af klimaforandringer? Og hvorfor vil nogen hævde, at kli-
ma- og udviklingspolitik slet ikke kan skilles ad?

7. modul

UDVIKLINGSBISTAND
8. og 9. modul

KLIMAFLYGTNINGE

Lektie, s. 206-211 Global politik

 • Klimaforandringens indflydelse på flygtningestrømme 
 • Hvordan kan det internationale samfund løse problemet med  

 klimaflygtninge?

Supplerende stof

”Fremtidens klimaflygtninge skal stoppes i dag” fra Politiken den 30. 
november 2015

”Verden får flere klimaflygtninge” fra Politiken den 4. juni 2013
 
Ideer til afvikling af modul
Eleverne skal undersøge, hvad klimaflygtninge er, hvilke natio-
ner i verden, der er hårdest ramt af klimaforandringer og hvor-
for? Lad eleverne vurdere, hvor mange af de flygtningestrømme 
vi oplever, der kan tilskrives klimaforandringer, og hvorfor?

Lad eleverne tage udgangspunkt i bl.a. følgende tanke: 
Klimaforandringer  tørke  oversvømmelser  migration  
befolkningstæthed  kamp om knappe ressourcer og konflikt

Eleverne kan tage udgangspunkt i følgende materialer:
”Vejr og klima tvinger flere hjemmefra end krig” fra Politiken den 
15. november 2015
”Fremtidens klimaflygtninge skal stoppes i dag” fra Politiken den 
30. november 2015
”Verden får flere klimaflygtninge” fra Politiken den 4. juni 2013
Hjemmesiden Climat eMinds.dk

http://www.globalis.dk
http://um.dk/da/danida/
http://www.climateminds.dk
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Lad eleverne sætte problemet med klimaflygtninge i forhold til 
IP-teorierne. Efterfølgende skal eleverne diskutere, hvordan det 
internationale samfund (EU, FN) og Danmark kan løse problemet 
med klimaflygtninge og de konflikter, der kommer i kølvandet på 
dem.

Kom herunder ind på, om lande med højt CO2-udslip har et større 
ansvar over for klimaflygtninge.

Ideer til opgaver, der ville kunne udarbejdes i forbindelse 
med temaet
Undersøg, hvordan reaktionerne på globaliseringen kommer til 
udtryk i artiklen ”Beijings økopionerer er unge, der er stået af ræ-
set” fra Højskolerne og Informations temaavis om grøn omstil-
ling ”Grøn front – Kan modstandskraften overvinde frygten?” fra 
2016.

Hvordan kan de forklares i forhold til udviklingen af samfundsty-
per og sociologiske teoretikere som Anthony Giddens og Thomas 
Ziehe? 

Materialer til forløb

Bøger
Hans Branner: Global politik, Columbus, 3. udgave, 2015

Lars Søndergård: Verdens syv udfordringer, Columbus, 1. Udgave, 2010

Morten Winther Bülow m.fl.: Globalisering – samfundsfaglige perspektiver 
(iBog fra Systime)

Artikler
”Danmark en af globaliseringens sande vindere” fra Politiken den 20. april 
2014

”Fremtidens klimaflygtninge skal stoppes i dag” fra Politiken den 30. no-
vember 2015

Højskolerne og Informations temaavis om grøn omstilling ”Grøn front – Kan 
modstandskraften overvinde frygten?” fra 2016

”NytFokus” nr. 6, april 2016, udgivet af NOAH, s. 4-8 (Kan også findes digi-
talt her)

”Miljø og klima rammes særligt hårdt i den store nedskæring af Danida bud-
get” fra Ingeniøren den 4. oktober 2015 

”Vejr og klima tvinger flere hjemmefra end krig” fra Politiken den 15. novem-
ber 2015

”Verden får flere klimaflygtninge” fra Politiken den 4. juni 2013

Hjemmesider
www.climateminds.dk 

www.faktalink.dk/titelliste/klimapolitik/hele-faktalinket-om-klimapolitik

www.globalis.dk

Film
China Blue www.filmcentralen.dk

Al Gores dokumentarfilm An Inconvenient Truth

http://nytfokus.nu/nummer-6
http://www.climateminds.dk
http://www.faktalink.dk/titelliste/klimapolitik/hele-faktalinket-om-klimapolitik
http://www.globalis.dk
http://filmcentralen.dk/
http//www.filmcentralen.dk
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POLITISKE BESLUTNINGSPROCESSER 
I FORHOLD TIL KLIMAFORANDRINGER

FOTO

Tid: 6-7 moduler
Fag: Samfundsfag A og B

Dette tema omhandler de politiske beslutningsprocesser på 
globalt plan, der kan påvirke klimaforandringerne – hvem kan 
handle, og hvad kan der gøres? Særlig er fokus på de to internati-
onale institutioner EU og FN. Endvidere vil NGO’er, interesseor-
ganisationer, multinationale selskaber og græsrodsbevægelser, 
og ikke mindst begrebet lobbyisme også blive behandlet.

Forløbet behandler spørgsmål som – Hvad er EU og FN? Og hvor-
dan kan de påvirke spørgsmålet om klimaforandringer? Er lob-
byisme med til at undergrave demokratiet? Interessekonflikter 
mellem grøn omstilling og vækst? Løses klimaproblemet bedst 
på nationalt eller internationalt plan?

Bekendtgørelsen

 • magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og   
 globalt, herunder betydningen af retssystemet

 • forskellige typer politiske systemer, herunder EU
 • aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i   

 Europa og internationalt
 • globalisering og samfundsudvikling

Foto: Ulrik Hasemann
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Lektie, s. 80-84, 170-180 i Global Politik og s. 98-140 i Ind i samfundet

 • Hvad er EU? 
 • Er der et underskud af demokrati i EU?
 • Hvad er FN?
 • Hvordan arbejder det internationale samfund?
 • Hvordan kan det internationale samfund påvirke   

 klimaproblemet?
 • Interessekonflikter

Supplerende stof

Aktører i EU’s klima- og energipolitik 

EU’s klimapolitik

FN’s klimaaftale 

Ideer til afvikling af modul
Klassen diskuterer den stigende politiske globalisering, og hvad 
den har haft af konsekvenser for nationalstaten. Elevernes intro-
duceres hernæst til de væsentligste internationale aktører – EU 
og FN. Dette gøres med en ”web quest”, hvor eleverne selv skal 
finde ud af, hvad EU og FN er, og hvordan de fungerer. Eleverne 
kan med fordel deles op i små grupper, f.eks. af fire, hvor de i par 
undersøger hver deres aktør og efterfølgende fremlægger resulta-
terne for hinanden.

1. 2 og 3. modul

INTERNATIONAL POLITIK, EU OG FN

Spørgsmål til EU

1.  Hvad er EU?
2. Hvordan er det politiske system i EU opbygget sammenlignet med det i Danmark?
3. Hvilke fire forbehold har Danmark over for EU-samarbejdet?
4. Hvordan er opgaverne fordelt mellem EU og staten?
5. Hvad forstås ved begreberne integration i bredden og dybden?
6. Hvad er fordelene og konsekvenserne af, at Danmark og EU's andre medlemslande har 7.  
    opgivet suverænitet for at være en del af EU?
8. Diskuter, hvorvidt der er et underskud af demokrati i EU-regi?
9. Undersøg, hvad de forskellige danske partiers holdning til EU er.

Spørgsmål til FN

1.  Hvad er FN, hvorfor blev det oprettet, og hvem er medlem af FN?
2. Hvordan fungerer FN?
3. Hvilke muligheder har FN for at påvirke en stats ageren? Find eksempler på dette.

Fælles EU/FN-spørgsmål

1.  Hvad er en forordning, et direktiv, en resolution, en traktat og en hensigtserklæring?  
    Kom herunder ind på forskellene.
2. Hvad siger de forskellige IP-teorier om internationale institutioner såsom EU og FN, og hvor  
    stor tiltro har de til, at disse kan hjælpe med at løse klimaudfordringerne?
3. Diskuter magtfordelingen mellem internationale organisationer (FN og EU) og   
    nationalstaterne.

http://www.efkm.dk/energi-forsynings-klimapolitik/eus-klima-energipolitik/aktoerer-eus-klima-energipolitik
http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/klimapolitik
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
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Efterfølgende skal eleverne undersøge, hvilke tiltag EU og FN si-
den år 2000 har iværksat for at begrænse klimaforandringerne. 
Og de skal diskutere, hvorvidt tiltagene har hjulpet. Her kan ele-
verne selv finde information på:

Globalis.dk: Statistik 

Globalis.dk: CO2-udslip

EU’s klimapolitik

FN-forbundet

Eleverne skal kunne argumentere for, hvorfor og hvordan deres 
valgte data er relevant i forhold til klimaforandringer og klima-
debatten. Det er oplagt, at eleverne foretager relevante beregnin-
ger – såsom procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal – i 
denne sammenhæng.

Eleverne skal undersøge hvilke udfordringer, der ligger i, at man 
globalt skal nå frem til en bindende aftale for at begrænse klima-
forandringerne. Undersøg, hvad COP-møderne i FN er, og hvad 
de går ud på. Find i denne sammenhæng ud af, hvad det seneste 
COP-møde endte ud med, og hvad pressen skrev om det – brug 
Infomedia. Hvordan vil teorierne i international politik forklare 
udfaldet af klimatopmødet?

Lad eleverne diskutere EU's muligheder som aktør på området ud 
fra artiklen ”Klimapolitik: EU har bolden i kampen om klimaet” 
fra Politiken den 12. februar 2008.

Lad endvidere eleverne undersøge, hvad der gik galt ved COP15 i 
Danmark. Analyser og vurder hvilke politiske interesser, der var 
på spil. Inddrag her bl.a. diskussionen om strukturaktør. Hvor-
dan vil teorierne i international politik forklare udfaldet af kli-
matopmødet?
(Lad eventuelt eleverne spille spillet her)

Undersøg, hvad der gik galt under COP15 med udgangspunkt i 
artiklen ”GoodCop BadCop” af Anne Sofie Kragh fra Euroman 
nr. 195, maj 2010. Kom herunder ind på de forskellige interesser i 
forbindelse med COP15.

4. og 5. modul

NGO’ER, INTERESSEORGANISATIONER, 
MULTINATIONALE SELSKABER OG 
GRÆSRODSBEVÆGELSER

Lektie, s. 29-33 i Global Politik

 • Hvad er NGO’er, interesseorganisationer, multinationale   
 selskaber og græsrodsbevægelser?

 • Hvordan søger de forskellige organisationer at opnå ind-  
 flydelse?

Supplerende stof

”NGO’er: EU svigter klimaaftalen fra Paris” fra Information den 3. 
marts, 2016

”Hvem skal gå forrest i kampen for planeten?” i Højskolerne og Infor-
mations temaavis om grøn omstilling fra 2016

”Råb højt, det er jeres fremtid det gælder!” i Højskolerne og Informa-
tions temaavis om grøn omstilling fra 2016

Ideer til afvikling af modul
Eleverne undersøger kort, hvad NGO’er, interesseorganisationer, 
multinationale selskaber og græsrodsbevægelser er, og hvad for-
skellene er på disse. Herefter skal eleverne selv finde frem til nog-
le NGO’er, interesseorganisationer, multinationale selskaber og 
græsrodsbevægelser og vurdere deres sag. Eleverne skal overveje, 
hvordan organisationerne fremfører deres sag, og hvordan de ar-
bejder for den. Lad eleverne inddrage Eastons model og lovgiv-
ningsprocessen og lad dem undersøge og forklare, hvordan aktø-
rerne har mulighed for at påvirke beslutningsprocesser. Lad dem 
vurdere hvilke aktører, der har mest indflydelse og argumenter.
Eleverne skal derefter tage udgangspunkt i NGO’er, interesseor-
ganisationer, multinationale selskaber og græsrodsbevægelser, 
der enten arbejder med områder omhandlende klima og miljø 
eller kan blive påvirket af strammere lovgivning indenfor klima 
og miljø og sæt det ind i Eastons model og lovgivningsprocessen.

http://www.globalis.dk/Statistik/
http://globalis.dk/Statistik/co2-udslip
http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/klimapolitik
http://www.fnforbundet.dk
https://samfnustxb.systime.dk/index.php?id=10269
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Skal politikerne have lov til at arbejde i fred uden forsøg på ind-
blanding fra NGO’er, interesseorganisationer, multinationale 
selskaber og græsrodsbevægelser, eller er det med til at styrke 
demokratiet?

 • Hvad er lobbyisme?
 • Er lobbyisme et problem for demokratiet?

Supplerende stof

”Connie H.: EU-lobbyismen er ekstrem” fra Politiken den 8. marts 
2011

”Dansk politik svømmer i lobbyisme” fra Videnskab.dk den 5. okto-
ber 2011

”EU er et lobby-ly” fra Modkraft.dk den 16. maj 2014

”Lobbyisme er en uundgåelig del af Parlamentet” fra Altinget.dk 
”Lobbyisme truer vores demokrati” fra Altinget.dk den 25. novem-
ber, 2013

Ideer til afvikling af modul
Eleverne kan arbejde med cases om lobbyisme på ClimateMinds.
dk og/eller se  Kampen om kemikalierne, en dokumentar om lob-
byisme i EU, og en film med Bendt Bendtsen fra Det Europæiske 
Folkepartis Gruppe her.

Til sidst kan eleverne diskutere: Hvordan foregår lobbyisme? 
Hvilke fordele og ulemper er der ved lobbyisme? Hvordan undgår 
man de negative sider ved lobbyisme? Diskuter også i plenum, 
hvorvidt lobbyisme er en trussel mod demokratiet og er med til at 
undergrave det. Dette kan gøres med baggrund i deres viden om 
lobbyisme og udgangspunkt i følgende artikler:

Lad eleverne læse interviewet ”Råb højt, det er jeres fremtid det gælder!” 
med Mogens Lykketoft i Højskolerne og Informations temaavis om grøn 
omstilling 2016 og arbejd med spørgsmålene:

- Hvordan ser Lykketoft på fremtiden? Og hvorfor?

- Hvem mener Lykketoft, vi skal sætte vores håb til, hvis der skal ske væsentlige ændringer i 
bekæmpelsen af klimaproblemet?

- Ud fra Lykketofts holdninger, hvordan vil han så placere sig indenfor IP-teorierne? (Hav 
belæg for din påstand)

- På hvilke(t) niveau(er) kan klimatruslen mest effektivt bekæmpes – det globale, det regiona-
le, det nationale, det lokale eller det individuelle? Kom ind på fordele og ulemper ved de fem 
niveauer og hvilken sammenhæng, der er mellem dem.

6. og 7. modul

LOBBYISME

http://www.altinget.dk/artikel/lobbyisme-truer-vores-demokrati
http://www.climateminds.dk/index.php?id=580
http://www.climateminds.dk/index.php?id=580
http://www.altinget.dk/eu-guide/artikel/bendt-bendtsen-den-konservative-gruppe
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”Lobbyisme truer vores demokrati” på Altinget.dk 
”Dansk politik svømmer i lobbyisme” på Videnskab.dk
”Connie H.: EU-lobbyismen er ekstrem” på Politiken.dk 
”Lobbysime er en uundgåelig del af parlamentet” på Altinget.dk 

Inddrag også gerne ”NytFokus” nr. 6, april 2016, udgivet af NOAH, 
s. 18-21. Kan også findes digitalt her 

Ideer til opgaver, der ville kunne udarbejdes i forbindelse  
med temaet

Eleverne skal vurdere, hvordan de to teorier forholder sig til internationale 
aktører i forbindelse med klimaforandringer, og diskutere, hvordan teorierne 
mener, at problemerne med klimaforandringer kan løses. Inddrag her bl.a. 
diskussionen om strukturaktør.

Skriv et læserbrev, hvor du argumenterer enten for eller imod, at et stærkt 
EU, kan være med til at løse klimaudfordringerne. Dine argumenter skal 
være fagligt funderet og have fokus på klima og miljø. Inddrag gerne rele-
vant statistik og beregninger.

Eleverne skal med udgangspunkt i klimaforandringer og vækst vurdere de 
interessekonflikter der ligger heri. Herunder skal de komme ind på udfor-
dringen ved lobbyisme, ilande kontra ulande og vækst overfor miljøhensyn 
(særligt i vækstområderne). Inddrag relevant beregning på baggrund af 
statistik fra: globalis.dk og OECD.dk

Lad eleverne finde artikler, der handler om klimadebatten – i Danmark eller 
i EU – og lad dem foretage en diskursanalyse. Hvilke diskurser kommer til 
udtryk og hvordan kan det forklares?

Undersøg og diskuter, hvorvidt den aktivisme, der kommer til udtryk i 
casene i Højskolerne og Informations temaavis om grøn omstilling 2016 kan 
betragtes som et udtryk for, at de nationale og internationale institutioner 
ikke er tilstrækkelige i løsningen af de internationale aktørers handlemulig-
heder. Inddrag her bl.a. diskussionen om strukturaktør.

Med udgangspunkt i artiklen ”Hvem skal gå forrest i kampen for planeten?” 
skal eleverne vurdere, hvem der har mulighed for at påvirke beslutningsta-
gerne, og hvilke kanaler de gør brug af. Hvilke forskelle er der på de enkelte 
personer, der listes op? Og kom ind på, hvilke livsstile de hver især appelle-
rer til. Inddrag her Minerva-modellen. Eleverne kan endvidere komme med 
et bud på, hvordan man kunne lave en kampagne rettet mod et særligt 
segment, der omhandler grøn omstilling og/eller klimaforandringer.

http://www.altinget.dk/artikel/lobbyisme-truer-vores-demokrati
http://videnskab.dk/kultur-samfund/dansk-politik-svommer-i-lobbyisme
http://politiken.dk/oekonomi/2050/klima/ECE1217491/connie-h-eu-lobbyismen-er-ekstrem/
http://www.altinget.dk/artikel/lobbyisme-er-en-uundgaaelig-del-af-parlamentet
http://nytfokus.nu/nummer-6/eus-kamp-mod-affaldsbjerge/
http://www.globalis.dk/Statistik/ og https://data.oecd.org/searchresults/?r=+f/type/indicators
https://data.oecd.org/searchresults/?r=+f/type/indicators
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Materialer til forløb

Bøger
Hans Branner: Global politik, Columbus, 3. udgave, 2015

Jens Folke Harrits og Morten Hansen Thorndal: Ind i samfundet, Colum-
bus, 2014

Jacob Langvad: Europas svære fællesskab, Columbus, 2015

Artikler
”Connie H.: EU-lobbyismen er ekstrem” fra Politiken den 8. marts 2011

”Dansk politik svømmer i lobbyisme” fra Videnskab.dk den 5. oktober 
2011

”EU er et lobby-ly” fra Modkraft.dk den 16. maj 2014

”Lobbyisme er en uundgåelig del af Parlamentet” fra Altinget.dk 

”Lobbyisme truer vores demokrati” fra Altinget.dk den 25. november, 
2013

”NGO’er: EU svigter klimaaftalen fra Paris” fra Information den 3. marts, 
2016 

”NytFokus” nr. 6, april 2016, udgivet af NOAH

Højskolerne og Informations temaavis om grøn omstilling fra 2016

Hjemmesider
OECD: www.data.oecd.org/searchresults/?r=+f/type/indicators

Aktører i EU’s klima- og energipolitik: www.efkm.dk/energi-forsy-
nings-klimapolitik/eus-klima-energipolitik/aktoerer-eus-klima-energipo-
litik

EU’s klimapolitik: www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/klimapolitik 

Faktalinket ”Klimapolitik”: www.faktalink.dk/titelliste/klimapolitik/he-
le-faktalinket-om-klimapolitik 

FN-forbundet.dk: www.fnforbundet.dk 

FN’s Klimaaftale: https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/
l09r01.pdf 

Folketingets oplysning om EU: www.ft.dk/demokrati/eu/hvad_laver_
eu.aspx

Globalis.dk: www.globalis.dk/Statistik/

https://data.oecd.org/searchresults/?r=+f/type/indicators
: http://www.efkm.dk/energi-forsynings-klimapolitik/eus-klima-energipolitik/aktoerer-eus-klima-energipolitik
: http://www.efkm.dk/energi-forsynings-klimapolitik/eus-klima-energipolitik/aktoerer-eus-klima-energipolitik
: http://www.efkm.dk/energi-forsynings-klimapolitik/eus-klima-energipolitik/aktoerer-eus-klima-energipolitik
http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/klimapolitik
http://www.faktalink.dk/titelliste/klimapolitik/hele-faktalinket-om-klimapolitik
http://www.faktalink.dk/titelliste/klimapolitik/hele-faktalinket-om-klimapolitik
http://www.fnforbundet.dk
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
http://www.ft.dk/demokrati/eu/hvad_laver_eu.aspx
http://www.ft.dk/demokrati/eu/hvad_laver_eu.aspx
http://www.globalis.dk/Statistik/
http://www.globalis.dk/Statistik/
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3

UNGES FORHOLD TIL MILJØ OG AKTIVISME

Tid: 6-7 moduler
Fag: Samfundsfag A, B og C

Dette tema vil i høj grad tage udgangspunkt i unge og aktivisme. 
Her vil unges identitet og senmodernitetens påvirkning være ud-
gangspunktet. Fokus vil her være måder at udtrykke sin mening 
på og ønsket om at gøre en forskel. Udgangspunktet for dette vil 
særligt være grøn aktivisme.

Forløbet behandler spørgsmål som – ungdomsidentitet, udfor-
dringer ved det senmoderne samfund, har grøn aktivisme nogen 
effekt? Er det kun politikerne, der bestemmer, hvilken retning 
verden skal gå?

Bekendtgørelsen

 • aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i   
 Europa og internationalt

 • globalisering og samfundsudvikling
 • identitetsdannelse og socialisation
 • social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet  

 og samfundsforandring

Foto: Sigrid Nygaard



17

Lektie, s. 9-16 i Kjeld Mazanti Sørensen: Protestbevægelser

 • Hvad er en protestbevægelser?
 • Hvilke muligheder har protestbevægelser for at komme   

 til orde?
 • Skader protestbevægelser mere end de gavner i forhold   

 til demokratiet?

Redegør for det politiske system i Danmark og lad eleverne i 
grupper overveje, om demokratiet er bedst tjent, at deltagelse i 
demokratiet bedst udøves gennem politiske kanaler og instituti-
oner. I debatten skal eleverne overveje om protestbevægelser er 
et resultat af manglende politisk handling?

Lad eleverne undersøg klimadebattens historie – hvem har væ-
ret de dominerende aktører gennem tiden, og har de ændret sig 
undervejs?

Efterfølgende skal eleverne individuelt beskrive hvilke ligheder 
og forskelle, der er mellem sociale bevægelser, græsrodsbevæ-
gelser og protestbevægelser og definere begreberne subkultur og 
modkultur. Eleverne kan sammenligne deres svar med sideman-
den.

Afslut modul med, at eleverne finder eksempler på samfunds-
mæssige grupperinger, der mangler adgang til politiske beslut-
ningscentre, og diskuter disse i plenum. Kom herunder også ind 
på, hvordan disse forhold ville kunne forbedres.

1. modul

BEVÆGELSER I POLITIK
2. modul

MEDIER OG AKTIVISME

Lektie, s. 16-25 i Kjeld Mazanti Sørensen: Protestbevægelser

 • Hvordan starter en protestbevægelse?
 • Protestbevægelsers brug af sociale medier
 • Er protestbevægelser og aktivisme uden effekt, hvis ikke   

 medierne giver dem opmærksomhed?

Lad eleverne overveje, hvilke kanaler og metoder sociale bevæ-
gelser, græsrodsbevægelser og protestbevægelser har for at kom-
me igennem med deres budskab, og inddrag her forholdet mel-
lem politisk aktivisme og medier. Inddrag her gerne figur 3 og 4 
fra lektien.

Lad eleverne undersøge nyheder fra den seneste måned. Er der 
skrevet væsentligt om politisk aktivisme eller bevægelser? Hvor-
dan omtaler medierne protestbevægelser? Få endvidere eleverne 
til at overveje, hvad der kan starte politisk aktivisme? Har delta-
gerne i politisk aktivisme en bestemt socialpsykologisk ”profil”? 
Hvorfor lykkes nogle initiativer inden for politisk aktivisme med 
at få gennemført sit mål og blive hørt, mens andet mislykkes?
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Lad eleverne læse artiklen ”Bæredygtig på den lækre måde” i Høj-
skolerne og Informations temaavis om grøn omstilling 2016. I denne 
sammenhæng skal de arbejde med følgende spørgsmål:

1. Hvad er ”hverdagsaktivisme”, og hvilken form for aktivisme står det i 
kontrast til?

2. Hvad forstås ved begrebet ”blogaktivisme”?

3. Har de sociale medier tilføjet et nyt aspekt til demokratiet og åbner det op 
for nye muligheder for politisk aktivisme? Kom med eksempler, og begrund 
dit svar. Inddrag s. 77-78 i Protestbevægelser.

4. Er sociale medier et sted, hvor det giver mening at føre politisk aktivisme? 
På hvilke sociale medier vil politisk aktivisme have størst gennemslagskraft? 
Hvorfor?

5. Hjælper det på et politisk budskab/sag, at det ”præsenteres lækkert og 
ser godt ud”? Eller vil dette i højere grad skygge for budskabet/sagen og 
fjerne fokus fra dette?

6. Diskuter, med baggrund i artiklen, om ”blogaktivisme” vil kunne inspirere 
forbrugere til en mere bæredygtig livsstil. Inddrag her Minervamodellen og s. 
74-75 i Protestbevægelser.

Lektie, s. 61-66 i Protestbevægelser

 • Hvilke muligheder har protestbevægelser og aktivister i det  
 senmoderne samfund?

 • Kan protestbevægelser have påvirkning, hvis de udelukkende  
 eksisterer online?

 • Hvem tilslutter sig protestbevægelser?

Supplerende stof

”Det er sådan lyset kommer ind” fra Information den 16. juni 2012

”Nutidens unge giver 68’erne baghjul” fra Politiken den 13. juni 2011

”Politisk aktivisme blomstrer” fra www.netavisen.dk den 26. februar 2015

I plenum defineres, hvad der karakteriserer det senmoderne samfund.
Kom ind på væsentlige sociologer såsom Anthony Giddens, Thomas 
Ziehe og Ulrich Beck (forudsat, at disse er behandlet før. Alternativt 
kan der tages udgangspunkt i Luk samfundet op, Columbus 2014, s. 
61-80). Kom herunder ind på, hvordan det senmoderne samfund på-
virker miljøet og klimaet.
Lad efterfølgende eleverne arbejde med Jürgen Habermas og under-
søg ligheder og forskelle mellem ham, Giddens og Becks opfattelse af 
protestbevægelser. Inddrag figur 14 2. 63 i Protestbevægelser.

Lad eleverne diskutere styrker og svagheder ved brug af teorierne om 
nyere sociale bevægelser. Inddrag konkrete protestbevægelser, som 
søges analyseret ud fra teorierne. Eleverne skriver deres svar ind i en 
fælles digital opslagstavle (f.eks. Padlet, todaysmeet), der diskuteres 
i plenum.

3. modul

SENMODERNITETENS 
PROTESTBEVÆGELSER
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Lektie, s. 66-73 i Protestbevægelser

 • Hvem er aktivister og medlemmer af protestbevægelser?
 • Kan protestbevægelser og aktivisme være identitets-  

 skabende?
 • Er aktivisme et ungdomsfænomen?

Supplerende stof

”Fagbevægelsen skal finde de unge gennem aktivisme” fra Informa-
tion den 29. oktober 2011

”Godt nyt fra klimafronten” i Højskolerne og Informations temaavis 
om grøn omstilling ”Grøn front – Kan modstandskraften overvinde 
frygten?” fra 2016

Lad eleverne definere et af følgende begreber – konsensusmobi-
lisering, aktivitetsmobilisering, gruppeidentitet, neotribale fæl-
lesskaber, konsensus, framing (s. 53 i Protestbevægelser) og lad 
dem efterfølgende lave en quiz-og-byt.

Lad efterfølgende eleverne individuelt lave en brain storm, hvor 
de overvejer hvilke forhold, der hos grupper i samfundet kan 
skabe sympati for en protestbevægelse, og hvad der kan få sym-
patisører til at blive aktive medlemmer. Sæt eleverne sammen i 
grupper på 3-4, og lad dem fremlægge svarene for hinanden. De 
udvælger de fire bedste eksempler og fremlægger for klassen.

4. og 5. modul

KOLLEKTIVE POLITISKE IDENTITETER

I grupper skal eleverne læse faktaboksen s. 70 i Protestbevægelser 
om unges politiske engagement. Hvordan kan de unges politiske 
engagement forklares? Lav en lignende undersøgelse i klassen, 
og diskuter resultatet.
Lad endvidere eleverne forholde sig til påstanden: ”Unge kan ikke 
længere identificere sig med forældre- og bedsteforældregenera-
tionens aktionsformer, og i stedet dukker nye former for kreativ 
aktivisme op, som vil gøre verden sjovere, sundere eller smukkere 
eller uden brug af vold udfordre eller latterliggøre magthavere”.

Undersøg de samfundsmæssige forhold, der i de senere år har 
skabt grobund for protestbevægelser rundt om i verden. Lad 
eleverne tage udgangspunkt i de lande, der er repræsenteret i 
de forskellige cases i Højskolerne og Informations temaavis om 
grøn omstilling ”Grøn front – Kan modstandskraften overvinde 
frygten?”
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Casebaseret undervisning

Supplerende stof

De mange forskellige cases i Højskolerne og Informations temaavis 
om grøn omstilling ”Grøn front – Kan modstandskraften overvinde 
frygten?” fra 2016

6. og 7. modul

MATRIXGRUPPEARBEJDE

Eleverne læser ”Grøn business baner vejen” og arbejder individuelt 
med følgende spørgsmål

1. Hvad karakteriserer et udviklingsland, og hvordan adskiller det sig fra     
   ilande?

2. Hvad er forbrugsnormer, og hvad definerer dem?

3. Hvad påvirker dit forbrug, og hvilke forbrugsnormer er du bundet af?   
    Kom herunder ind på reklamer, film, musik, sociale medier, venner etc.

4. Er det muligt at gøre op med dine forbrugsmønstre?

5. Hvad er need-to-have og nice-to-have i dit forbrug?

6. Hvordan kunne du ændre forbrugsmønster?

Eleverne er blevet inddelt i smågrupper og har fået tildelt 1-2 ca-
ses fra temaavisen om grøn omstilling 2016. Se arbejdsspørgsmål 
til arbejdet med artiklerne nederst. 
Eleverne fremlægger for hinanden.
Efterfølgende diskussion i plenum omkring aktivisme og de for-
skellige livsvilkår, der kommer til udtryk i artiklerne.

Eleverne viser deres svar til sidemanden og diskuterer dem. Der-
næst skal de finde BNP for de lande, der er repræsenteret i de ar-
tikler, de har fået læst og fremlagt. Eleverne kan diskutere, hvor-
dan et lands BNP kan have indflydelse på mængden af CO2, som 
landet producerer. Lad eleverne undersøge forskellige forhold 
om landene i de forskellige cases fra temaavisen om grøn omstil-
ling. Vurder, om disse forhold kommer til udtryk i den form for 
aktivisme, der portrætteres.

Efterfølgende diskuteres artiklerne i plenum med fokus på, om 
unge i udviklingslande er mere parate til at handle i spørgsmålet 
om bæredygtighed i forhold til unge i ilande – hvordan kan det 
forklares? Eleverne skal her inddrage viden fra de læste cases og 
artiklen”Det er sådan lyset kommer ind”. 

https://www.information.dk/moti/2012/06/saadan-lyset-kommer
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Ideer til opgaver i forbindelse med temaet

A Redegør for det senmoderne samfund og begrebet kreativ aktivisme.

Med udgangspunkt i undervisningen og bl.a. i de forskellige cases i Højsko-
lerne og Informations temaavis om grøn omstilling 2016 skal du undersøge 
om den kreative aktivisme kan sættes i sammenhæng med identitetsdan-
nelse i det senmoderne samfund. Inkluder citatet fra bogen om de unges 
politiske engagement: "De er handlingsorienterede og vil gerne gøre en 
forskel. Men deres engagement i kollektive handlinger er først og fremmest 
udtryk for, at de hele tiden er i gang med at finde individuelle strategier til at 
nå deres mål. Inddrag relevant sociologisk teori i besvarelsen.

Diskuter kreativ aktivisme over for brug af traditionelle politiske kanaler, og 
vurder muligheden for at opnå politiske resultater ved kreativ aktivisme.

B Undersøg, hvilke muligheder du som borger har for at påvirke politiske 
beslutningsprocesser, der finder sted i din kommune. I din besvarelse skal du 
inddrage Eastons model og lovgivningsprocessen.

C Spørgeskemaopgave
Eleverne skal hjemme have læst om samfundsfaglig metode. Eleverne arbej-
der i grupper med spørgsmål til metoderne (Metode NU), før deres resultater 
og metoderne diskuteres i plenum.

Lad eleverne konstruere et spørgeskema og foretage en kvantitativ under-
søgelse med efterfølgende tolkning og analyse af resultatet. Alternativt kan 
eleverne foretage 3-4 kvalitative interviews med efterfølgende tolkning og 
analyse af resultatet. Temaet for spørgeskemaet/interviews skal være unges 
forhold til miljø- og klimaforandringer og/eller aktivisme i forhold til klima-
forandringer. Andre aldersgrupper kan dog også inddrages for at undersøge, 
om der skulle være en forskel.

Eleverne kan evt. individuelt lave en brainstorm eller et mind map, før de 
sættes i grupper af 3-4 og konstruerer deres spørgeskema/interviewguide.

Hvis kvantitativ undersøgelse vælges, skal grafisk fremstilling af resultater 
indgå.

Temaet kan afsluttes med en fremlæggelse af gruppernes resultater af spør-
geskema/interviewguide.

Materialer til forløb

Bøger
Peter Brøndum og Thor Banke Hansen: Luk samfundet op! Columbus, 
2014

Anders Hassing (red.): Unge og identitet, Columbus, 2014

Jens Langkjær m.fl.: Metode Nu – introduktion til samfundsfaglige meto-
der, Systime, 2015, 

Kjeld Mazanti Sørensen: Protestbevægelser, Columbus, 2013

Lasse Lindekilde og Thomas Olesen: Politisk protest, aktivisme og sociale 
bevægelser, Hans Reitzels Forlag, 2015

Artikler
”Det er sådan lyset kommer ind” fra Information den 16. juni 2012

”Fagbevægelsen skal finde de unge gennem aktivisme” fra Information 
den 29. oktober 2011

”Nutidens unge giver 68’erne baghjul” fra Politiken den 13. juni 2011

”Politisk aktivisme blomstrer” fra www.netavisen.dk den 26. Februar 
2015

Højskolerne og Informations temaavis om grøn omstilling ”Grøn front – 
Kan modstandskraften overvinde frygten?” fra 2016

Hjemmesider
Faktalink.dk om ”Klimapolitik”: www.faktalink.dk/titelliste/klimapolitik/
hele-faktalinket-om-klimapolitik  

http://www.faktalink.dk/titelliste/klimapolitik/hele-faktalinket-om-klimapolitik
http://www.faktalink.dk/titelliste/klimapolitik/hele-faktalinket-om-klimapolitik
http://www.faktalink.dk/titelliste/klimapolitik/hele-faktalinket-om-klimapolitik


22

KLIMAFORANDRINGER 
OG KATASTROFER

Samfundsfag C, B og A, 
Dansk og/eller Mediefag B og C 

A
UNGES FORHOLD 
TIL MILJØ OG AKTIVISME

Samfundsfag A og B 
og Matematik A og B

B
ULIGE GEOGRAFISK 
UDVIKLING OG GLOBALISERING

Samfundsfag A og B, 
Naturgeografi og Historie

C

4

IDEER TIL TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE
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Fag: Samfundsfag C, B og A, Dansk og/eller Mediefag B og C

Overordnede dilemmaer, temaet behandler
 
Det senmoderne samfund, risikosamfundet, kunstens rolle i 
samfundsdebatten, diskursanalyse

Udgangspunktet for dette samarbejde er den tyske sociolog Ul-
rich Beck og hans tanker og teori om risiko i det senmoderne 
samfund (risikosamfundet). Dansk og/eller mediefag kan i denne 
sammenhæng bidrage med, hvordan kunst og litteraturen frem-
stiller klimaforandringer, f.eks. i dystopier.
Alternativt kan man i fagene dansk og/eller mediefag sætte fikti-
on som f.eks. The Day after Tomorrow overfor dokumentar som 
f.eks. An Inconvenient Truth og diskutere virkemidler og genre.
I denne sammenhæng kunne det også være relevant at inddrage 
diskursanalyse i både dansk og samfundsfag og undersøge, hvor-
dan forskellige parter/aktører italesætter konkrete klimaforan-
dringer, eller hvordan holdningen ændres over tid.

A

KLIMAFORANDRINGER OG KATASTROFER

Materialer til forløb

Bøger
Rasmus Antoft m.fl.: SociologiNU, Systime, 2015, s. 83-87

Kjeld Mazanti Sørensen: Ideologier og diskurser, Columbus, 2014

Artikler
”Apokalypsens tidsalder” og ”Hør her, menneske!” i Højskolerne og Infor-
mations temaavis om grøn omstilling ”Grøn front – Kan modstandskraf-
ten overvinde frygten?” fra 2016

”Klimapolitik er mere end naturvidenskab og økonomi” fra Information 
den 8. januar 2016

Film
Roland Emmerich: The Day after Tomorrow

Al Gore: An Inconvenient Truth



24

Fag: Samfundsfag A og B og Matematik A og B
Udarbejdet med hjælp fra Lise Heller, Herlev Gymnasium og HF

For ideer til forløb, tjek temaforløbet 3. Unges forhold til miljø og 
aktivisme”.

Konstruer et spørgeskema, og foretag en kvantitativ undersøgel-
se med efterfølgende tolkning og analyse af resultatet. Alternativt 
kan eleverne foretage 3-4 kvalitative interviews med efterfølgen-
de tolkning og analyse af resultatet. Temaet for spørgeskemaet 
skal være unges forhold til miljø og klimaforandringer og/eller 
aktivisme i forhold til klimaforandringer.
Hvis kvantitativ undersøgelse vælges, skal grafisk fremstilling af 
resultater indgå.
Lad efterfølgende eleverne, i samarbejde med Matematik, lave en 
chi-i-anden-test på de resultater, de får fra deres spørgeskemaer, 
for at se om der var en sammenhæng mellem forskellige variable. 
Man kunne f.eks. undersøge, hvorvidt unges klima- og miljøhold-
ninger er afhængige af køn, socialgruppe osv.

Fag: Samfundsfag A og B, Naturgeografi og Historie
Udarbejdet med hjælp fra Kristian Anton Stender, Herlev Gymnasium og HF

Inspireret af den økonomiske geograf og antropolog David Har-
vey er forløbet rettet mod at give eleverne en generel indførelse 
i, hvorfor verden har udviklet sig som den har, og hvordan denne 
udvikling har ført til de udfordringer, som vi står overfor på nu-
værende tidspunkt.
Alt efter hvor lang en periode, der sættes af til forløbet, kan man 
vælge at fokusere på forskellige elementer. 

Et centralt sted at starte vil være kolonialiseringen af Afrika, Asi-
en og Sydamerika. Kolonialiseringen har grundlagt de strukturer, 
som har dannet grundlag for den senere samfundsstrukturelle 
udvikling og kan derfor, i visse tilfælde, inddrages i forklaringer 
af nuværende udfordringer. F.eks. kan den sporafhængighed, der 
er fremtrædende indenfor mange afrikanske landes landbrug og 
som blev grundlagt af de koloniale magter, siges at danne grund-
lag for fødevareknaphed og hæmme industriel omstilling på nu-
værende tidspunkt.

Den manglende industrielle udvikling eller økonomiske trans-
formation, som kendetegner mange udviklingslande, kan ind-
drages som et perspektiv til forklaringen af klimaflygtninge og 
manglende samfundsstrukturel udvikling i udviklingslande. For 
uddybende beskæftigelse med dette aspekt bør emner som ”den 
grønne revolution”, EU’s toldmure, FN og IMF, international han-
del samt geografiske forudsætninger for by- og handelsudvikling 
berøres.
Det vil også være oplagt at beskæftige sig med forringelsen af na-
turgrundlaget i forbindelse med mineindustri og ureguleret in-
dustriel produktion.

B

UNGES FORHOLD TIL MILJØ OG AKTIVISME 
– spørgeskema og chi-i-anden-test

C

ULIGE GEOGRAFISK UDVIKLING 
OG GLOBALISERING
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Underemner

Den grønne revolution

Klimazoner og plantebælter

Naturgrundlag

Landbrug og ”cash-crops”

Imperialisme/kolonialisme

Industrialisering/økonomisk transformation

FN og overnationale/globale fællesskaber   

Mineindustri

Mineral- og ressourceforekomster

Materialer til forløb:

Bøger
David Harvey: 17 modsætninger og kapitalismens endeligt, Solidaritet, 
2016 (udvalgte kapitler)

David Harvey: Spaces of Global Capitalism: A Theory of Uneven Geograp-
hical Development, Verso, 2006 (udvalgte kapitler i dansk oversættelse 
ville være at foretrække)

Jimmy Mangelsen m.fl.: Naturgeografi – vores verden, Geografiforlaget, 
2011 s. 14-36, 80-130, 278-326

Thomas Westh Nørrekjær m.fl.: Naturgeografi C, L&R Uddannelse, 2014, 
s. 118-132

Film
Tyveriet af Afrika, dokumentar fra DR

Blood in the mobile, dokumentar fra DR



?

ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL ARTIKLERNE 
FRA HØJSKOLERNE OG INFORMATIONS 
TEMAAVIS OM GRØN OMSTILLING

A. Fælles spørgsmål til alle artiklerne kan være

1. Som reaktion på hvad opstår aktivismen i casen?

2. Hvilke midler bygger den grønne aktivisme i casen på?

3. Kan aktivismen i case-artiklen kun lade sig gøre i det pågældende land,       
    eller kan man også forestille sig, at handlingen ville kunne finde sted i     
    andre lande?

4. Hvordan kan aktivismen siges at være med til at være identitetsskabende  
    for de involverede? Inddrag relevante sociologer som Anthony Giddens,  
    Thomas Ziehe og Ulrich Beck.

5. Undersøg, hvordan klimaaktivisme bliver brugt til at skabe fællesskaber,  
    både lokalt og på tværs af landegrænser. Inddrag eksempler fra de for-      
    skellige cases.

6. Hvilken diskurs kommer til udtryk i case-artiklerne og hvordan ser den       
    interviewede på sig selv?

7.  Argumenter for, hvordan den grønne aktivisme, der kommer til udtryk i   
     de forskellige cases, kan ses som et produkt af det senmoderne samfund.

8. Med udgangspunkt i en eller flere af artiklerne skal du opstille to hypote      
    ser omhandlende grøn aktivisme.

9. Kan ændringer og handlinger på lokalplan påvirke og have indflydelse på  
    globalt plan?

10. Hvilke spil-over-effekter har den grønne aktivisme, der kommer til udtryk  
     i temaavisen? Inddrag her bl.a. artiklerne ”Fisk i baggården giver grøntsa- 
     ger på bordet” og ”Pistoler byttes ud med gulerødder”.   

11. Kan man på nogen måde fremdyrke aktivisme fra statens side, eller er det  
    udelukkende noget, der opstår spontant og som en reaktion på et  
    manglende behov? Hvis staten kan styrke grøn aktivisme, hvordan kunne  
    det så være? Tag udgangspunkt i konkrete tilfælde i de forskellige cases.  
    Diskuter endvidere, om man kan tale om statsstøttet aktivisme. 

12. Henvender grøn aktivisme sig til et særligt segment eller er grøn          
    aktivisme forbeholdt en bestemt socialpsykologisk ”profil”? Inddrag        
    Minervamodellen, og prøv at gruppere de forskellige former for grøn akti 
    visme fra case-artiklerne efter, hvilke segmenter de henvender sig til. Er           
    der nogen segmenter, denne grønne aktivisme ikke henvender sig til? Hvis  
    ja, så overvej, hvordan man kunne henvende sig til dem. Inddrag artiklen  
    ”Generation grøn og hverdagsbekvem” fra Information den 3. juni 2016. 

13. Hvordan kan reaktionen i artiklen ”Bygger en ny verden” kædes sammen  
     med den økonomiske krise? Forklar, hvorfor en økonomisk krise kan føre  
     til en stigning i aktivisme og muligvis også grøn aktivisme
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B. Lad eleverne læse artiklen ”Bæredygtig på den lækre måde” i Højsko-
lerne og Informations temaavis om grøn omstilling. I denne sammenhæng 
skal de arbejde med følgende spørgsmål:

1. Hvad er ”hverdagsaktivisme”, og hvilken form for aktivisme står det i 
kontrast til?

2. Hvad forstås ved begrebet ”blogaktivisme”?

3. Har de sociale medier tilføjet et nyt aspekt til demokratiet, og åbner det 
op for nye muligheder for politisk aktivisme? Kom med eksempler og be-
grund dit svar. Inddrag s. 77-78 i Protestbevægelser.

4. Er sociale medier et sted, hvor det giver mening at føre politisk aktivisme? 
På hvilke sociale medier vil politisk aktivisme have størst gennemslagskraft. 
Hvorfor?

5. Hjælper det på et politisk budskab/sag, at det ”præsenteres lækkert og 
ser godt ud”? Eller vil dette i højere grad skygge for budskabet/sagen og 
fjerne fokus?

6. Diskuter, med baggrund i artiklen, om ”blogaktivisme” vil kunne inspirere 
forbrugere til en mere bæredygtig livsstil. Inddrag her Minervamodellen og s. 
74-75 i Protestbevægelser.

C. Lad eleverne læse interviewet med Mogens Lykketoft ”Råb højt, det er 
jeres fremtid det gælder!” i Højskolerne og Informations temaavis om grøn 
omstilling.

1. Hvordan ser Lykketoft på fremtiden? Og hvorfor?

2. Hvem mener Lykketoft, at vi skal sætte vores lid til, hvis der skal ske en 
væsentlig ændring i bekæmpelse af klimaproblemet?

3. Ud fra Lykketofts holdninger, hvordan vil han så placere sig indenfor IP-te-
orierne? Hav belæg for din påstand.

4. På hvilke(t) niveau(er) kan klimatruslen mest effektivt bekæmpes – på det 
globale, det regionale, det nationale, det lokale eller det individuelle? Kom 
ind på fordele og ulemper ved de fem niveauer og hvilken sammenhæng, 
der er mellem dem.

5. Kom med et bud på, hvordan miljødebatten og problemet med klimafor-
andringer ser ud om 25 år.

D. Lad eleverne læse artiklen ”Beijings økopionerer er unge, der er stået af 
ræset” i Højskolerne og Informations temaavis om grøn omstilling.

1. Undersøg, hvordan reaktionerne på globaliseringen kommer til udtryk i 
artiklen. Hvordan kan de forklares i forhold til udviklingen af samfundstyper 
og sociologiske teoretikere som Anthony Giddens og Thomas Ziehe?

2. Hvordan kan det forklares, at det er unge, der ”står af ræset”? Opstil tre 
hypoteser, der kan forklare det.
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