Fra ressourceforbandelse til grøn omstilling

SAMFUNDSFAG
Relation til bekendtgørelsen
IBIS’ lithium-materiale giver et nuanceret og solidt grundlag for at beskæftige sig med
de dynamiske og komplekse kræfter, der påvirker samfundsudviklingen i en økonomisk,
social og miljømæssig case.
I en øde saltørken i Bolivia åbner en lang række af nutidens globale problemstillinger
sig og rækker tråde langt ud i verden. Trådene forbinder grøn omstilling i Danmark med
ressourceforbandelsen og fattigdomsbekæmpelse i Bolivia. Materialet lægger op til at reflektere over, om de makroøkonomiske fordele ved udvinding bliver opvejet af mere social
ulighed og miljøproblematikker eller der findes en vej, som er gavnlig for alle i lokalområdet og Bolivias økonomi. Et af formålene er dermed at give eleverne et nuanceret billede
af dilemmaerne omkring ressourceudvinding i udviklingslande og den danske befolknings
afhængighed af udviklingslandenes ressourcer.
Gennem en udvalgt vifte af materialer kan eleverne være medproducenter af viden om,
hvordan grøn omstilling i Danmark kan hænge sammen med ressourceudvinding og
social udvikling i Bolivia. Dette vil skabe nye billeder af udviklingslandene hos de unge.
Aktiviteterne vil således bidrage til, at eleverne forstår sig selv som en del af globale
fænomener.

Relation til faglige mål og kernestof
Faglige mål

Eleverne skal kunne
- sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i
sociale og kulturelle mønstre
- undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt
og diskutere løsninger
- Formulere præcise faglige problemstillinger og indsamle, vurdere og bearbejde dansk
og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere
problemstillinger og konkludere

Kernestof

- Sociologi: social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring, identitetsdannelse og socialisation
- Økonomi: økonomiske styringsprincipper, herunder bæredygtig udvikling, makroøkonomiske sammenhænge, multiplikatorvirkning, målkonflikter og styring nationalt, regionalt
og globalt.
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- International politik: globalisering og samfundsudvikling, social differentiering og kulturelle mønstre
- Globaliseringens betydning for Danmark

Inspiration til mulige tilgange til materialet
- Grøn omstilling
- Klima og naturressourcer
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