
Workshop 5: De almene fag med 
bæredygtige cases

Case 1: Samfundsfag på STX v. Liv Andersson Kihl
Case 2: Engelsk og dansk på Niels Brock EUX v. Kristian Bjørk 
Mouritzen

Formål med workshoppen: At give jer inspiration til at arbejde 
med bæredygtig udvikling i de humanistiske og 
samfundsvidenskabelige fag og på tværs af fagene 



CASE 1: Samfundsfag på STX
Bogens formål: At gøre det simpelt og enkelt for lærerne at 
inkorporere bæredygtighed og verdensmålene i samfundsfag



Om forfatterne

• Liv Andersson Kihl (f. 1987) er uddannet 
cand.scient.pol. og lektor i samfundsfag. Fra 2015-
2020 ansat som samfundsfaglærer på 
Johannesgymnasiet. Liv har konkret erfaring med at 
implementere FN's verdensmål og bæredygtighed i 
både den daglige undervisning og i gymnasiets 
visioner og profil. Har tidligere udgivet 
undervisningsbogen IP i praksis (DJØF, 2012).

• Liv la Cour (f. 1987) er uddannet cand.scient.pol. og 
er i dag en af programlederne for klimaomstillingen i 
Aarhus Kommune. Liv har beskæftiget sig med grøn 
omstilling og bæredygtighed i mange år både i 
politiske organisationer, bl.a. i Miljø- og 
Fødevareministeriet og Nordisk Ministerråd, og som 
fast klummeskribent for Dagbladet Information og 
Avisen Danmark.



Bogens opbygning 
og anvendelse

Hvert af de 8 kapitler indledes med en kort introduktion samt 
overblik over de vigtigste fagbegreber og verdensmål. 



Undervejs i kapitlerne vil der være øvelsesopgaver og de 
vigtigste begreber er markeret med fed og defineret. Hvert 
kapitel slutter med en opsummering af de vigtigste pointer.

Bogens opbygning 
og anvendelse



Bogen kan konkret bruges på mindst 3 måder
Bogens opbygning 

og anvendelse

#1 Som supplement til et allerede planlagt forløb. 
Brug af enkelte kapitler i et allerede planlagt forløb. Eksempelvis kan kapitel 5 om en ny 
bæredygtig økonomi inddrages og anvendes i et økonomiforløb om vækst. Her vil begreber som 
cirkulær økonomi og Doughnutøkonomi udfordre det eksisterende og mere lineære økonomiske 
rationale. 

#2 Et rent bæredygtigt forløb i samfundsfag. 
Brug af hele/halvdelen af bogen i et længere forløb om bæredygtig udvikling. Eksempelvis kan 
kapitel 2 om bæredygtig livsstil samt kapitel 7 om bæredygtigt medborgerskab og klimaaktivisme 
udgøre pensum til forløbet ”En bæredygtig ungdom”(sociologi + politologi) 

#3 Tværfaglige forløb og SRP 
Brug af introkapitel og udvalgte fagkapitler i tværfagligt samarbejde. Appendix med inspiration er 
tilgængelig i i-bogen. 



Hvad er bæredygtig dannelse?



Sociologiforløb: Case om bæredygtig livsstil 



Bourdieu – kapitalmængdens indvirkning på livsstil 
og forbrug



Er den senmoderne livsstil bæredygtig?



Fra velfærdsstat til konkurrencestat



Paradigmeskift: På vej mod en ny bæredygtig livsstil?



Økonomiforløb: En ny bæredygtig økonomi



Politikforløb: Miljø- og klimapolitik i Danmark

Vælgernes prioriteter ved Folketingsvalget 2019



IP-forløb: De globale krisers forbundenhed



Pointen er….

• At alle ungdomsuddannelser, fag, forløb og faglige mål kan tones i en 
bæredygtig retning!



Summeøvelse ved 
bordene

• CASE 2: Oplæg ved Kristian Bjørk 
Mouritzen, Niels Brock EUX

• Hvordan kan I bruge de to 
ovenstående cases som 
inspiration til at indtænke 
bæredygtig udvikling i de almene 
fag? 

• Hvilke pædagogiske og didaktiske 
tilgange og samarbejdsformer 
kalder det på? 



EUX Business

Sustainability



Modus operandi

• Særlige timer til bæredygtighed

• Oprettelse af nye forløb under de enkelte fag

• Toning af eksisterende forløb



Den grønne toning

Forløb 1: 

Bæredygtigt Brock
Identificering af mulige bæredygtige
aktioner på Niels Brock

Praksisnært arbejde med bæredygtighed hos virksomheder. Hertil kommer undervisning i
cirkulær økonomi, adfærdregulering og greenwashing. Dertil besøg hos Ørsted og FN-byen



Fagtoning



• Consumerism

• Forbrugskultur

• Climate Rhetoric

• Democratic and Republican climate 

framing

• Climate Fiction 

• Between omnipotence and impotence 

Fagtoning: 
Engelsk
Eksempel

Loving is a migration

with butterflies and refugees,
with overcrowded boats

and no milkweed:
loving is a clash of petro-states,
and two bodies detonated

by a single drone strike.



• Rich and poor (and climate)

• How even the climate seems to affect 
the poorest disproportionately

• Beasts of the Southern Wild

• Company profiles

• Green companies or green washing

• Vocabulary exercises

• Create poetry with sustainable 
vocabulary

Fagtoning: 
Engelsk (forsat)
Eksempel



Argumentationsteori: Komparativ retorisk analyse

• Tale af Greta Thunberg vs klimaskeptiker professor Jens Morten 
Hansen: ”Klimakrisen er stærkt overdrevet” (kronik)

Litteraturhistorie: Menneskets syn på naturen

• Natursynet i romantikken sammenlignet med i dag

• Natursynet i Det moderne gennembrud sammenlignet med i dag

• Futurismen mod hockeystaven

• Økopoesien

• Læser antologi som værk

Fagtoning: Dansk
Eksempel



•Opstilling af CSR-handlingsplaner og 

implementering af disse. 

•Viden om overordnede principper for cirkulær 

økonomi og beslægtede begreber 

•Aktørers mulige samspil i en cirkulær økonomi 

•Betydningen af CSR for virksomhedsdrift, og  

nedbringelse af miljøbelastninger. 

•Cirkulær økonomi i praksis i en lille virksomhed eller 

organisation

•Auditering i leverandørers efterlevelse af 

virksomhedens Code of Conduct for leverandører.

Fagtoning: 
Virksomhedsøkonomi
Eksempel





Summeøvelse ved 
bordene

• CASE 2: Oplæg ved Kristian Bjørk 
Mouritzen, Niels Brock EUX

• Hvordan kan I bruge de to 
ovenstående cases som 
inspiration til at indtænke 
bæredygtig udvikling i de almene 
fag? 

• Hvilke pædagogiske og didaktiske 
tilgange og samarbejdsformer 
kalder det på? 



Samfundsfag: Eksempler på tværfagligt 
samarbejde





Summeøvelse ved 
bordene

• Hvordan kan I som undervisere øge 
fokus på bæredygtig udvikling i det 
tværfaglige arbejde?

• Hvordan kan skolen og lærerkollegiet 
skabe gode rammer for udvikling, 
gennemførelse og synliggørelse af 
bæredygtig udvikling i de almene fag?

Del gerne jeres erfaringer ved bordene.



Bæredygtig dannelse er fremtiden – og det starter 
med din undervisning!

Wulffmorgenthaler



Tak for i dag

• Spørgsmål?
• ”Bæredygtighed – en samfundsfaglig temabog om 

verdensmålene” kan bestilles på 
https://baeredygtighed.systime.dk/

• Ønsker i inspiration til bæredygtige forløb, oplæg etc. kan jeg 
kontaktes på liv@taenk-frej.dk eller via LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/livanderssonkihl/

• Kristian Bjørk Mouritzen, Niels Brock EUX
krmu@niels.brock.dk

https://baeredygtighed.systime.dk/
mailto:liv@taenk-frej.dk
https://www.linkedin.com/in/livanderssonkihl/
mailto:krmu@niels.brock.dk

