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FORLØBSBESKRIVELSE  

Titel på forløb: Bæredygtig vækst og politisk regulering 

Uddannelsessted: EUC Syd Undervisningstimer i klokketimer: 9 

Uddannelse: HTX Verdensmål 7: bæredygtig energi og 
verdensmål 12: ansvarligt forbrug og 
produktion 

Fag: Samfundsfag Forløbsnummer: eucs_htx_Samf_B_032 

Niveau: B - 2.g Underviser: Kristian Skovlund Jensen 

 

INDHOLDSBESKRIVELSE  
Forløbet er en uddybning/perspektivering af elementer af en mere bred behandling af 
samfundsøkonomiske emner. I denne behandling arbejdes ofte med forskellige mål og 
målkonflikter; mht. det sidste: Bl.a. mellem på den ene side økonomisk vækst og på den anden 
natur- og miljøhensyn. Forløbet undersøger denne målkonflikt samt hvordan man politisk kan 
minimere den. Såvel verdensmål 7: bæredygtig energi som verdensmål 12: ansvarligt forbrug og 
produktion bringes i spil i dette arbejde. 
Samtidig med at forløbet skal give eleverne en (bedre) forståelse af, hvad bæredygtighed er, skal 
det give dem et begrebsapparat, så de på en kvalificeret måde kan italesætte miljøproblematikker 
i såvel en samfundsfaglig sammenhæng som i andre faglige sammenhæng, fx i forbindelse med 
faget teknologi. 

INDHOLD  

”SamfNU HTX” (ibog) af Morten Winther Bülow (red.) m.fl., Systime 2017: 
9.6 Bæredygtig vækst og politisk regulering (0,5) 
9.6.1 Hvordan kan økonomisk vækst belaste vores miljø og klima? (1,4) 
9.6.2 Hvordan kan vi undersøge den miljø- og klimamæssige belastning? (2,4) 
9.6.3 Hvordan får vi omstillet vores økonomiske adfærd, så den bliver mere bæredygtig? (1,8) 
9.7 Energiteknologi og samfundsøkonomi (0,9) 
9.7.1 Vækst i BNP og Energi (2,3) 
9.8 Energi og marked (1) 
9.8.1 Energiteknologi og politik (1) 
9.8.2 Elmarkedet (1) 
9.8.3 Grønne afgifter (1,3) 
9.8.4 Priselasticitet (0,9) 
9.8.5 CO₂ kvoter (0,9) 
 
Supplerende stof: 
Klimapolitik – to modsætninger?: 1) CEPOS (borgerlig-liberal tænketank): 
https://www.youtube.com/watch?v=KQk8FP7um6U&t=41s og 2) Cevea (Centrum-venstre 
tænketank) og Socialistisk Folkeparti: https://www.youtube.com/watch?v=UmyI64UZD1A (5) 
"Sådan fungerer CO2-afgiften - Derfor er den både elsket og hadet". Jyllands-Posten 23.06.20 (3) 
"Bilister - Helt okay at gøre det dyrere at køre i benzin- og dieselbiler". Helsingør Dagblad 09.09.20 
(2) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KQk8FP7um6U&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=UmyI64UZD1A
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I alt 25,4 sider 

FAGLIGE MÅL  

− Anvende og kombinere viden og kundskaber om sociologi, økonomi, politik og teknologisk 
udvikling til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre 
lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå 

− Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at 
forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger 

− Undersøge og vurdere samspillet mellem den teknologiske og samfundsmæssige udvikling 

− Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold 

− Behandle problemstillinger i samspil med andre fag 

− Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer og 
enkle modeller og egne beregninger og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler 

− På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og 
indgå i en faglig dialog. 

 
Fagligt kernestof: 

− Økonomisk vækst, teknologisk udvikling, bæredygtig udvikling og velfærd 
 
FN’s verdensmål 7: bæredygtig energi og verdensmål 12: ansvarligt forbrug og produktion 

ANDET 

Væsentlige arbejdsformer: 

− Individuelt arbejde 

− Pararbejde 

− Gruppearbejde 
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