
Undervisningsvejledning til Krisetid i Europa 
” Klimaforandringer - EU’s kamp mod flyforurening” 

 

Teaser:  

Klimaforandringerne truer i stigende grad de livsrammer som de menneskelige samfund har fungeret 
under. De menneskelige aktiviteter påvirker hver på deres måde naturen. En af de aktivister er luftfart 
der udgør 2% af den samlede CO2-udledning på verdensplan.  

Filmen belyser hvordan EU forholder sig til denne del af transportsektoren sektor gennem reguleringer 
og internationale forhandlinger. 

 

Tidsforbrug:  

Et moduler af ca.60 -100 min. 

 

Formål i forhold til læreplanen og elevernes læring.  

Filmen og det vedhæftede materiale med arbejdsspørgsmål relaterer sig til følgende faglige mål i 
samfundsfag på A-niveau STX bliver omfattet i disse undervisningshandlinger 

• undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold 

• undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og 
diskutere løsninger herpå 

• forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere 
Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed. 
 

Følgende faglige mål i samfundsfag på B-niveau STX og HF bliver omfattet i disse 

undervisningshandlinger 

• undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold 

• undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere 

løsninger herpå 

• påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer og 

enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler. 

 

Følgende faglige mål i samfundsfag på C-niveau STX og HF bliver omfattet i disse 

undervisningshandlinger 

• Eleverne opnår en forståelse af de udfordringer som EU-reglerne omkring ”arbejdskraftens frie 

bevægelighed” skaber og de forskellige vurderinger der er af dens fordele og ulemper. 
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Forberedelse af elever og lærer inden lektionens start 

Eleverne:  

Som lærere kan vælge at eleverne får filmen for som lektie.  

En anden mulighed er at læreren udvælger noget af det vedhæftede materiale, som eleverne så skal 
sætte sig ind i.  

En mulighed er også at tage afsnittet ”Globale problemstillinger i klimapolitikken” (Nedergaard 
”Klimapolitik” Columbus)  

Endelig kan læreren given en aktuel avisartikel for der for eksempel kan være en case der er parallel i 
forhold til sagen om regulering af flytrafikkens CO2-udledninger 

 

Læreren: 

Læreren skal selv overveje hvordan lektien skal forløbe og hvilke af de taksonomiske niveauer skal 
være fokus på i lektionen. Der er mulighed for at botanisere i opgaverne og selv vælge til og fra og evt. 
bygge videre på dele af det. 

   

Forslag til gennemførelsen af lektionen: dvs. sekvenser, opgaver 

1. Efter en kort introduktion af lektionens forløb vises film. (25 min) 

2. Eleverne bliver nu bedt om at løse en række af de opgave fra katalogen (se nedenfor), som læreren 
har valgt at der skal stilledes skarpt på. Det er vigtigt at eleverne har mulighed for selv at kunne ”slå op” 
i filmen -dvs at de har adgang til filmen via deres computere.  

3. Opsamling med eleverne. 

 

Opgavekatalog 

Redegørende spørgsmål der kan 
besvares når eleverne har set filmen  

Undersøgende opgave Debat 

- Hvori består problemet 
omkring luftfartstrafik i 
forhold til klima og miljøet 
området? 

  

- Hvordan er Co2 
kvotesystemet indrettet? 
Hvordan skal det fungere og 
hvad har man ønsket at 
opnå med systemet? 

  

- Hvordan har EU reguleret 
luftfartsområdet?  

- Hvilke luftfartsvirksomheder 
gælder det for og hvilke 
gælder det ikke for?  

Undersøg hvori forskellen på de 
regler som EU har opstillet i forhold 
til deres egne flyselskaber og de 
regler som gælder for ikke-EU 
selskaber i af ICAO-aftalen (se: 
http://www.check-in.dk/eu-
reducerer-omstridt-co2-

- Diskuter Hvilke 
problemstillinger, der 
opstår når EU laver mere 
vidtgående regler for 
egne firmaer i forhold til 
firmaer udenfor EU 
området? Diskuter videre 

http://www.check-in.dk/eu-reducerer-omstridt-co2-kvotesystem/
http://www.check-in.dk/eu-reducerer-omstridt-co2-kvotesystem/
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kvotesystem/ og 
http://www.businesstravellerdenma
rk.com/newselement.cfm?nID=1164
64) 
 
 

hvorvidt det er en rigtig 
måde at arbejde for et 
bedre miljø på. 

- Hvilke rektioner har der 
været fra flyselskabernes 
side overfor EU’s forsøg på 
at indgøre CO2 kvoter på 
lufttrafik? 

  

- Andrew Murphy fra 
NGO’en “Transport and 
Environment “ 

  

- Hvad er en NGO? Hvordan 
opnår en NGO indflydelse 
på EU’s beslutninger. 

Undersøg ved hjælp af jeres EU-
lærebog hvilke muligheder NGO’er 

som NGO’en ”Transport and 
Environment” har for at påvirke 
beslutningerne i EU-systemet (giv 
fx eleverne H.Branner ”Det 
politiske Europa” s.86-88 - vedr. 
Lobbyisme) 

 

- Hvordan beskriver A. 
Murphy problemstillingen 
omkring EU’s mulighed for at 
indfører afgifter mv på 
flyselskabers CO2 
udledninger? 

 Diskuter hvilke hensyn der er 
vigtigst Hensynet til miljø og 
klima eller hensynet til hensynet 
til strategisk erhvervsvirksomhed 
som i dette tilfælde flyselskaber? 

- Hvordan 2016 FN-
luftfartsaftale (EU’s 
begrænsning i forhold til 
globaliseringens 
udfordringer) 

  

- Pointe omkring EU-som en 
samlet spiller på globalt plan 
- deres evne til at opnå 
resultater på det 
internationale 
forhandlingsmiljø 
sammenlignet med 
enkeltnationerne. EU-
specifik regler. 

  

Rina Ronja Kari ”Europa 
Parlamentariker” (Den 
europæiske venstrefløjs 
fællesgruppe) 

  

http://www.check-in.dk/eu-reducerer-omstridt-co2-kvotesystem/
http://www.businesstravellerdenmark.com/newselement.cfm?nID=116464
http://www.businesstravellerdenmark.com/newselement.cfm?nID=116464
http://www.businesstravellerdenmark.com/newselement.cfm?nID=116464
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Hvad er Europa Parlamentet og 
hvilken betydning har det i forhold til 
de beslutninger der vedtages i EU? 

  

Hvordan vurderer Rina Ronja Karis 
den internationale aftale (ICAO-
aftalen) om flytrafikkens CO2 
udledninger. 

Undersøg hvilke partier som 
europaparlamentarikerne er 
organiseret i (se nærmere på 
http://www.europarl.europa.eu/abo
utparliament/da/20150201PVL0001
0/Organisation-og-arbejde) 
 - Undersøg hvilke lande der er 
medlem af EU og hvor mange 
medlemmer de hverisær har i 
Europa parlamentet 
(http://www.europarl.europa.eu/me
ps/da/map.html)   
- Undersøg herefter hvilke 
parlamentarikere fra Danmark der 
sikker i udvalget for miljø, 
folkesundhed og fødevaresikkerhed.  
(http://www.europarl.europa.eu/co
mmittees/da/envi/home.html#)  

Diskuter Europa Parlamentets 
muligheder for at få indflydelse 
på sager om branchers CO2-
udledninger (punktet kræver at 
eleverne kende EU’s 
beslutningsproces) 

Hvad skal ifølge Rina Ronja Kari 
være EU’s mission i forhold til 
luftfartstrafikken? 

  

Conny Hedegaard (Tidligere 
klimakommissær) 

  

Hvad er EU-kommissionen og hvilken 
betydning ar kommissionen for de 
beslutninger der træffes i EU? 

  

- Hvad er Conny Hedegaards 
vurdering af aftalen om 
internationale flytrafik  

Undersøg hvad EU’s målsætning i 
klimapolitikken går ud på og hvilke 
mål man har sat sig.  
(https://europa.eu/european-
union/topics/climate-action_da samt 
https://ec.europa.eu/clima/citizens/
eu_da )  

Diskuter hvorvidt EU vil være i 
stand til at indfri sine 
målsætninger om at nedbringe 
sin CO2 udledning. 

- Hvordan ser Conny 
Hedegaard på mulighederne 
for nye og mere vidtgående 
aftaler på flyområdet?  

  

Lars Wigelstorp Andersen - SAS   

Hvilken betydning har EU for et 
selskab som SAS? 

  

- På hvilke områder mener 

Lars Wigelstorp Andersen 
at flyselskaberne skal 
forholde sig til klimakrisen 
og CO2 udledningen. 

  

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/da/20150201PVL00010/Organisation-og-arbejde
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/da/20150201PVL00010/Organisation-og-arbejde
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/da/20150201PVL00010/Organisation-og-arbejde
http://www.europarl.europa.eu/meps/da/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/da/map.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/da/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/da/envi/home.html
https://europa.eu/european-union/topics/climate-action_da
https://europa.eu/european-union/topics/climate-action_da
https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_da
https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_da
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- Hvordan ser SAS på EU’s 
regionale regulering af 
flyselskaberne. 

 Diskuter hvorvidt det skal være 
virksomhederne eller EU der 
bedst sikre at flyvemaskinerne 
udleder mindre CO2  

- Hvad er det for et dilemma 
journalisten Sune 
Gudmundsson afslutningsvis 
beskriver at EU’s politikere 
står overfor?   

  
 

 
 
 
 
 
 

Modellen nedenfor illustrere 
sammenhænge og modsætninger 
omkring interesserne omkring 
flytrafik og CO2-regulering. Forklar 
de holdninger og interesser som 
findes hos de enkelte aktører i 
modellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diskuter hvad der kan lade sig 
gøre for at finde løsninger der 
kan begrænse co2 udledningen 
fra flytrafikken. 

 

 

 

 

 

 
Henvisning til filmen online ”Krisetid i Europa” på 
Mediehuset Københavns sider med undervisningsfilm. 
 

 

 

https://mediehuset-kbh.dk/krisetid-europa-klimaforandringer-eus-kamp-flyforurening/
https://mediehuset-kbh.dk/krisetid-europa-klimaforandringer-eus-kamp-flyforurening/

