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Lærervejledning	

Indledning		

Sustainable	2.0	er	et	digitalt	læremiddel	om	klima	og	bæredygtighed	til	folkeskolens	udskoling	til	iPad	

og	web.	Det	er	udviklet	ud	fra	de	forenklede	fælles	mål	(beskrives	senere)	og	kommer	bredt	omkring	

den	globale	opvarmning,	ressourceknaphed,	bæredygtighed,	klimaforandringer,	menneskets	rolle,	

konkret	handling	mv.	Der	er	taget	udgangspunkt	i	den	nyeste	forskning	omkring	didaktik,	og	

læremidlet	er	blevet	kvalitetssikret	af	fagfolk.		
	

Målgruppe	og	fag		

Målgruppen	er	folkeskolens	udskoling	(7.-9.	klasse),	og	læremidlet	er	udviklet	til	fagene	Biologi,	Geografi	

og	Samfundsfag	(samt	tværfaglige	forløb)	ud	fra	de	forenklede	fælles	mål,	hvilket	uddybes	i	et	senere	

afsnit.	Lærermidlet	vil	også	kunne	tilpasses	naturfagene	og	Samfundsfag	i	10.	klasse	(enkelte	dele	kan	

også	benyttes	i	faget	Natur/Teknologi	på	mellemtrinnet).		
	

Formål		

Formålet	med	læremidlet	er,	at	eleverne	får	en	faglig,	teoretisk	viden	om	klimaudfordringen,	og	de	

processer,	der	ligger	bag,	samt	hvordan	mennesket	er	med	til	at	påvirke	klimaet.	Et	formål	er	også,	at	

indholdet	er	relevant	for	eleverne,	hvilket	er	tænkt	ind	gennem	gennem	konkrete	cases,	

multimodalitet,	kobling	mellem	formel	og	uformel	læring,	differentiering	af	undervisningen,	'vidste	

du,	at'-bokse,	kreative	interaktioner,	virkelighedsnære	opgaver	mv.	Der	er	tale	om	en	

løsningsorienteret	tilgang	med	aktuelt	indhold,	hvor	eleverne	får	handlekompetencer	inden	for	de	

forskellige	kapitler,	der	gennemgås	i	materialet.	Derudover	styrkes	elevernes	digitale	dannelse	bl.a.	

gennem	øvelser,	interaktive	elementer	samt	læremidlets	fokus	på	multimodalitet.		
	

Varighed		

Undervisningen	kan	vare	fra	få	lektioner	(hvis	man	vælger	kun	at	fokusere	på	en	begrænset	del	af	

læremidlet)	og	op	til	et	helt	skoleår,	hvis	man	bruger	læremidlet	som	’grundbog’	i	et	længere	forløb	

om	klima	og	bæredygtighed.	Ved	et	længere	forløb	kan	man	med	fordel	evt.	benytte	læremidlet	i	en	

periode,	der	strækker	sig	over	flere	klassetrin	inden	for	det	givne	fag.	Læremidlet	kan	også	bruges	

som	afsæt	for	en	projektopgave.		
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Nogle	øvelser	er	opbygget	således,	at	man	som	lærer	enten	kan	vælge,	1)	at	eleverne	forholdsvis	

hurtigt	skal	løse	dem,	eller	2)	at	der	skal	være	plads	til	mere	fordybelse	og	refleksion	i	løsningen,	så	

kompleksiteten	øges,	og	øvelsernes	besvarelser	bliver	udfoldet	og	uddybet.	

	

Læringsmål		

Kapitel	1:	Indledning.	Lærermidlet	præsenteres	for	eleven,	og	indholdet	gennemgås.		
	

Kapitel	2:	Drivhuseffekten	og	kulstofkredsløbet.	Her	lærer	eleven	om	den	teoretiske	baggrunden	for	

global	opvarmning,	og	hvad	opvarmningen	skyldes.	Det	sker	gennem	en	præsentation	af	

drivhuseffekten,	drivhusgasser	og	kulstofkredsløbet,	og	hvordan	de	naturligt	spiller	sammen;	f.eks.	

gennem	planters	fotosyntese.		
	

Kapitel	3:	Menneskets	påvirkning.	Eleven	lærer	her,	hvordan	vi	mennesker	påvirker	kulstofkredsløbet	

og	den	globale	opvarmning	gennem	forskellige	aktiviteter.	Eleven	lærer	bl.a.,	hvordan	man	gennem	

iskerneboringer	kan	spore	atmosfærens	indhold	af	drivhusgasser	flere	millioner	af	år	tilbage,	og	

hvordan	en	større	mængde	drivhusgasser	i	atmosfæren	kan	sammenlignes	med	stigningen	i	Jordens	

temperatur.	Eleven	lærer	også	om,	hvordan	vi	efter	industrialiseringen	er	begyndt	at	udlede	

drivhusgasser	som	aldrig	før;	bl.a.	pga.	afbrændingen	af	fossile	brændsler	af	for	at	få	energi.	Eleven	

lærer	desuden,	at	der	kan	produceres	energi	på	alternative	måder;	f.eks.	gennem	vedvarende	energi.		
	

Kapitel	4:	Klimaforandringerne.	I	dette	kapitel	lærer	eleven	om	klimaforandringerne	og	

internationale	mål	om,	at	temperaturen	max.	må	stige	med	2	°C	for,	at	konsekvenserne	ikke	bliver	for	

alvorlige.	I	kapitlet	lærer	eleven	også	om	scenarier	for	verdens	fremtidige	klima	ud	fra	forskellige	

antagelser	om,	hvor	mange	drivhusgasser,	der	vil	blive	udledt.	Eleven	får	også	et	indblik	i	konkrete	

klimaforandringer	forskellige	steder	i	verden	og	beskriver	nogle	af	de	selvforstærkende	effekter,	der	

kan	finde	sted,	hvis	den	globale	opvarmning	bliver	for	voldsom.		
	

Kapitel	5:	Forbrugets	rolle.	Her	lærer	eleven	om	den	gennemsnitlige	danskers	CO2-fodaftryk	fordelt	

på	forskellige	kategorier.	Eleven	lærer	også	om	skjult	udledning,	som	især	hænger	sammen	med	vores	

køb	af	’ting	og	sager’	produceret	i	andre	lande.	Eleven	præsenteres	endvidere	for	fire	familier,	der	har	

fået	deres	CO2-udledning	kortlagt	ud	fra	deres	forbrug	og	præsenteres	for	konkrete	råd	til,	hvordan	
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man	kan	forbruge	mere	bæredygtigt.	
	

Kapitel	6:	Naturressourcer.	I	kapitlet	her	lærer	eleven	om	naturressourcer	og	om,	hvordan	mange	

ikke	kan	regenereres	og	er	begrænsede.	Endvidere	lærer	eleven,	hvordan	verdens	befolkningstal	og	

middelklasse	vokser,	som	betyder,	at	der	i	fremtiden	kommer	til	at	være	en	endnu	større	

efterspørgsel	på	varer,	der	kræver	flere	naturressourcer	at	producere	-	og	energi	i	det	hele	taget.	

Bæredygtighed	er	et	nøgleord,	og	der	er	eksempler	på	forskellige	varer	og	produkters	livscyklus.		
	

Kapitel	7:	Affald	og	genbrug.	Eleven	præsenteres	for	nogle	af	de	vigtigste	elementer	i	affaldets	

historie,	og	hvordan	affald	håndteres	med	fokus	på	forbrænding.	Plastik	bliver	brugt	som	eksempel	på	

et	materiale,	der	mange	steder	ikke	genanvendes	på	en	bæredygtig	måde.	Eleven	lærer	også	om	

genbrug	og	genanvendelse,	hvor	ting	kan	få	et	nyt	liv	i	stedet	for	at	blive	brændt	eller	ende	på	

lossepladsen.	Endvidere	lærer	eleven	om,	hvordan	mange	virksomheder	og	forbrugere	ser	produkter	

som	havende	et	lineært	forløb,	hvor	en	vare	bliver	købt,	brugt	og	smidt	ud	igen.	Eleven	lærer	også	

om,	at	det	er	muligt	at	tænke	i	et	cirkulært	forløb,	hvor	grundprincippet	er,	at	så	mange	ressourcer	

som	muligt	bliver	brugt	igen	og	igen	frem	for	at	ende	som	affald.	
	

Kapitel	8:	Fødevarer.	I	dette	kapitel	lærer	eleven,	hvordan	fødevarer	har	en	stor	klimabelastning.	

Eleven	lærer	bl.a.	om	fødevarers	livscyklus,	og	hvad	der	her	udleder	drivhusgasser	(som	f.eks.	køers	

udledning	af	methan,	skovrydning	til	foderproduktion	og	transport)	samt	hvor	meget	vand	der	bruges	

til	at	producere	forskellige	fødevarer.	Eleven	lærer	også	om	konkrete	klimaaftryk	for	fødevarer,	og	

hvordan	man	kan	nedbringe	udledningen	ved	at	spise	efter	årstiderne	og	undgå	madspild.	
	

Forenklede	fælles	mål		

Læremidlet	er	udviklet	med	henblik	på,	at	man	som	lærer	nemt	og	overskueligt	kan	opfylde	de	

forenklede	fælles	færdigheds-	og	vidensmål	inden	for	de	forskellige	fag	(dybdegående	information	

om,	hvilke	faser	der	helt	konkret	opfyldes	i	de	enkelte	kapitler	kan	findes	sidst	i	lærervejledningen):		
	

Geografi:		

• Jordkloden	og	dens	klima	(undersøgelse	og	perspektivering)	��

• Globalisering	(undersøgelse,	modellering	og	perspektivering)�

• Naturgrundlag	og	levevilkår	(undersøgelse,	modellering	og	perspektivering)	�
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• Kommunikation	�
�

Fysik/kemi		

• Stof	og	stofkredsløb	(undersøgelse,	modellering,	perspektivering)	

• Energiomsætning	(undersøgelse,	perspektivering)	

• Jorden	og	universet	(undersøgelse,	perspektivering)	

• Produktion	og	teknologi	(undersøgelse,	modellering,	perspektivering)	

• Kommunikation		
	

Biologi:		

• Økosystemer	(modellering,	perspektivering)	

• Anvendelse	af	naturgrundlaget	(perspektivering)	

• Kommunikation		
	

Samfundsfag:		

• Økonomi	(privatøkonomi	og	forbrugeradfærd,	økonomisk	vækst	og	bæredygtighed)	

• Sociale	og	kulturelle	forhold	(social	differentiering)		

• Samfundsfaglige	metoder		
	

Læremidlet	understøtter	desuden	følgende	tværgående	temaer:		

• It	og	medier;	der	er	defineret	som	værende	et	undervisningsforløb,	hvor	it	og	medier	indgår,	

anvender	eleverne	en	række	digitale	kompetencer.	

• Innovation	og	entreprenørskab,	hvor	eleverne	skal	udvikle	innovative	og	entreprenante	

kompetencer,	så	de	kan	anvende	deres	personlige,	faglige	og	sociale	ressourcer.		
	

Didaktik	�	

Den	nyeste	forskning,	og	de	nyeste	metoder	inden	for	didaktik	og	pædagogik,	danner	grundlag	for	

læremidlets	udformning	og	bagvedliggende	strukturer	og	dynamikker.	Den	digitale	tilgang	er	fra	

starten	tænkt	ind	som	understøttende	for	elevernes	læring,	og	læremidlet	er	præget	af	interaktivitet,	

hvor	eleverne	er	i	centrum;	bl.a.	i	forhold	til	opgaver/modeller/undersøgende	arbejde/cases	mv.�	
	

Undervisningsmaterialet	kommunikerer	gennem	flere	modaliteter	(tekst,	interaktive	figurer,	
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animationer,	billeder,	videoer	osv.),	som	kan	igangsætte	forskellige	former	for	abstraktion	hos	

eleverne.	Det	medfører,	at	der	sker	en	differentiering	af	undervisningen,	så	flere	elever	får	mulighed	

for	at	bearbejde	det	faglige	indhold	på	forskellig	vis,	så	sandsynligheden	øges	for,	at	eleverne	lærer	

bedre,	og	der	sker	en	vidensforankring.	
	

Der	lægges	i	vægt	på:		

• at	eleverne	arbejder	praktisk	og	tværfagligt	for	at	styrke	deres	innovative	kompetencer		

• at	gøre	det	faglige	stof	relevant	og	nærværende	gennem	nutidige,	håndgribelige	eksempler,	

som	eleverne	kan	relatere	sig	til,	så	deres	viden	og	interesse	inden	for	fagområdet	styrkes.	

Desuden	indtænkes	en	række	interaktive	elementer	samt	opgaver	og	øvelser	til	de	enkelte	

kapitler,	hvor	eleverne	kan	få	styrket	deres	kompetencer	og	kreativitet.	
	

Det	er	Klimaambassadens	erfaring,	at	jo	mere	tilgængeligt	og	indbydende	undervisningsmaterialet	er	

lavet,	desto	større	chance	er	der	for,	at	de	unge	også	tager	det	til	sig.	Derudover	er	det	essentielt,	at	

der	formidles	ny	viden	på	området	gennem	en	praksisorienteret	tilgang,	hvor	relevansniveauet	for	

eleverne	er	højt.	Interaktive	og	engagerende	opgaver,	forsøg	og	eksemplificeringer	er	derfor	være	et	

grundelement	i	læremidlet.	Et	andet	vigtigt	punkt	er,	at	formel	og	uformel	læring	bliver	koblet,	så	

viden	ikke	kun	tager	udgangspunkt	i	læreren	og	lærerbogen	–	men	også	i	eksperter	uden	for	skolen,	

internettet,	byens	rum,	elevernes	hverdagsteknologier	osv.	Det	er	altså	vigtigt	med	prioriteringen	af	

elementer,	hvor	den	konkrete	aktivitet	er	i	centrum,	men	hvor	fokus	stadig	er	på	elevens	faglige	

læring.	

Det	er	vigtigt,	at	eleverne	kan	identificere	sig	med	det	faglige	stof,	så	de	føler,	at	der	er	en	mening	

med	at	beskæftige	sig	med	indholdet	–	at	det	er	relevant.	Derfor	er	eleverne	i	centrum	for	at	skabe	

interesse.		

	



	

	

Geografi: Færdigheds- og vidensmål 
Kompetenceområde Jordkloden og dens klima Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 
Undersøgelse Eleven kan undersøge klimaets indflydelse på lokale og globale 

forhold: Eleven har viden om klimazoner og plantebælter* 
(Kapitel 3.1 og 4)� 

Eleven kan undersøge forbrugsvares vej fra 
ressource til butik: Eleven har viden om 
produktionskæder (Kapitel 6.2)  
 

Eleven kan undersøge naturgrundlagets 
betydning for menneskers levevilkår: 
Eleven har viden om muligheder for 
udnyttelse af naturgrundlaget (Kapitel 6)  
 

Eleven kan analysere naturlige globale kredsløbs betydning for 
erhvervsforhold og levevilkår: Eleven har viden om 
sammenhænge mellem vejrsystemer, havstrømme og 
klimainddelinger (Kapitel 3.1 og 4)  

Eleven kan undersøge landes ressourceudnyttelse 
og handelsmønstre: Eleven har viden 
om�transportmønstre og fordeling af ressourcer 
(Kapitel�6)  
 

Eleven kan undersøge miljømæssige 
konsekvenser af ressourceudnyttelse og 
handelsmønstre: Eleven har viden om metoder til 
og konsekvenser af ressourceudnyttelse (Kapitel 
5 og 6)  

Modellering  Eleven kan med modeller beskrive produktions– 
og forbrugsfordeling, herunder med digitale kort: 
Eleven har viden om modeller, der beskriver 
global arbejdsdeling (Kapitel 5 og 6)  
 

Eleven kan med modeller vurdere 
betydningen for bæredygtig udvikling af 
ændringer i levevilkår og naturudnyttelse: 
Eleven har viden om begrebet 
bæredygtighed (Kapitel 6 og 7)  

Eleven kan med repræsentationer forklare 
fordeling og udvikling af fattige og rige lande: 
Eleven har viden om karakteristika ved fattige og 
rige lande (Kapitel 4.1)  
 

Eleven kan beskrive 
interessemodsætninger ved udnyttelse af 
naturgrundlaget: Eleven har viden om 
interesser knyttet til energi- og 
råstofudvinding og bæredygtig 
naturudnyttelse (Kapitel 3, 5, 6 og 7  

Perspektivering Eleven kan ud fra lokale forhold forklare�problematikker knyttet 
til det geologiske kredsløb og råstofudvinding: Eleven har viden 
om dannelse, fordeling og udvinding af råstoffer (Kapitel 6)��
 

Eleven kan diskutere handlemuligheder for 
udvikling af et bæredygtigt samfund: Eleven har 
viden om kriterier for økologisk, økonomisk og 
kulturel bæredygtighed (Kapitel 5, 6, 7 og 8) 

Eleven kan forklare aktuelle konsekvenser 
af naturgrundlagets udnyttelse: Eleven har 
viden om samfundsmæssige og 
miljømæssige konsekvenser af udnyttelse 
af naturgrundlaget (Kapitel 4 og 6)  Eleven kan analysere menneskets påvirkning af�vands og 

kulstofs kredsløb: Eleven har viden om�problematikker knyttet 
til vands og kulstofs kredsløb�(Kapitel 2.3 og 3)  
 
Eleven kan beskrive løsningsforslag i forhold til�klimaændringer 
og global opvarmning: Eleven har�viden om aktuelle 
klimaproblemtikker, klimateorier�og klimamodeller (Kapitel 4, 
5, 6 og 7)�
 

 
 
* Læremidlet forholder sig ikke konkret til plantebælter 



	

	

Fysik/kemi: Færdigheds- og vidensmål  

 
* Læremidlet forholder sig ikke konkret til vand i kredsløb, nitrogens kredsløb, Jordens magnetfelt samt rensningsanlæg 

Kompetenceområde Stof og kredsløb Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 
Undersøgelse Eleven kan undersøge grundstoffer og 

enkle kemiske forbindelser: Eleven har 
viden om stoffers fysiske og kemiske 
egenskaber (Kapitel 2.3 og 6.1)  

Eleven kan undersøge 
energiomsætning: Eleven har viden om 
energiformer (Kapitel 3.2, 3.3 og 3.4)  

Eleven kan forklare data fra målinger på 
atmosfæren og vand i kredsløb*: Eleven 
har viden om havstrømme, vandets 
kredsløb og atmosfæriske fænomener 
(Kapitel 3.1)  

Eleven kan undersøge 
fødevareproduktion: Eleven har viden 
om næringsstoffer og 
tilsætningsstoffer i fødevarer (Kapitel 
8)  
 

Eleven kan analysere dele af 
stofkredsløb: Eleven har viden om 
carbons og nitrogens kredsløb* (Kapitel 
2.3)  

Eleven kan undersøge transport og 
lagring af energi i naturgivne og 
menneskeskabte processer: Eleven har 
viden om energiforsyning (Kapitel 
2.1, 3.3 og 3.4)  

Eleven kan designe og gennemføre 
undersøgelser om Jordens ressourcer: 
Eleven har viden om ressourceforbrug, 
deponi og genanvendelse (Kapitel 6 og 
7)  
 

Eleven kan undersøge udnyttelse af 
råstoffer og dele af 
produktionsmetoder: Eleven har viden 
om råstoffer og produktionsprocesser 
(Kapitel 5 og 6)  
 

Modellering Eleven kan med repræsentationer 
beskrive kemiske reaktioner: Eleven har 
viden om kemiske symboler og 
reaktionsskemaer (Kapitel 2.3 og 6.1)  

 
 

Eleven kan visualisere vands kredsløb 
og Jordens energistrømme: Eleven har 
viden om Jordens energistrømme 
(Kapitel 2.3 og 3.1)  
 

Eleven kan med modeller forklare 
funktioner og sammenhænge på 
tekniske anlæg: Eleven har viden om 
forsynings-, rensnings-* og for- 
brændingsanlæg (Kapitel 3.3 og 7.2)  
 

 
 

Eleven kan fremstille og tolke 
repræsentationer af processer i Jordens 
systemer: Eleven har viden om Jordens 
magnetfelt*, vejrsystemer og klima 
(Kapitel 3.1 og 4)  
 

Eleven kan designe enkle 
teknologiske løsninger på 
udfordringer fra hverdag og samfund: 
Eleven har viden om metoder til 
udvikling af tekniske løsninger 
(Kapitel 5, 6 og 7)  
 

Perspektivering Eleven kan beskrive fotosyntesens og 
forbrændingsprocessers betydning for 
atmosfærens sammensætning: Eleven 
har viden om ændringer i atmosfærens 
sammensætning (Kapitel 2.3 og 3  
�

 

Eleven kan identificere 
energiomsætninger i den nære 
omverden: Eleven har viden om 
energikilder og energiomsætning ved 
produktion og forbrug (Kapitel 3 og 5)  
 

Eleven kan forklare, hvordan Jordens 
systemer påvirker menneskets 
levevilkår: Eleven har viden om 
klimaændringer og vejrfænomener 
(Kapitel 4)  

Eleven kan beskrive sammenhænge 
mellem teknologisk udvikling og 
samfundsudvikling: Eleven har viden 
om centrale teknologiske gennembrud 
(Kapitel 3.2)  
 

Eleven kan vurdere miljøpåvirkninger af 
klima og økosystemer: Eleven har viden 
om samfundets brug og udledning af 
stoffer (Kapitel 3 og 4)� 
 

Eleven kan vurdere ændring 
i�energikvalitet ved 
energiomsætninger�i samfundet: 
Eleven har viden om�energiressourcer 
og energikvalitet�(Kapitel 3.2, 3.3 og 
3.4)  
 

Eleven kan beskrive sammenhænge 
mellem råstoffer, processer og 
produkt: Eleven har viden om 
teknologi i industri og landbrug 
(Kapitel 5, 6, 7 og 8)  
 

Eleven kan diskutere udvikling 
i�samfundets energiforsyning: 
Eleven�har viden om udvikling i 
samfundets�energibehov (Kapitel 3 og 
5.1)  
 

Eleven kan vurdere en teknologis 
bæredygtighed: Eleven har viden om 
teknologiers påvirkning og effekt på 
naturgrundlaget (Kapitel 5, 6 og 7)  
 



	

	

Biologi: Færdigheds- og vidensmål  
Kompetenceområde Økosystemer Anvendelse af naturgrundlaget 
Modellering Eleven kan med modeller forklare stoffers kredsløb i økosystemer: Eleven 

har viden om stoffer i biologiske kredsløb (Kapitel 2)� 
 
 
 
 

Eleven kan med modeller af økosystemer forklare energistrømme: Eleven 
har viden om energikrævende livsprocesser hos organismer i økosystemer 
(Kapitel 2)  

Eleven kan med modeller forklare sammenhænge mellem energistrømme 
og stofkredsløb: Eleven har viden om modeller af stofkredsløb og 
energistrømme (Kapitel 2 og 3)� 

Perspektivering Eleven kan sammenligne karakteriske danske og udenlandske 
økosystemer: Eleven har viden om klimaets betydning for økosystemer 
(Kapitel 2 og 4) 

Eleven kan sammenligne konventionelle og økologiske 
produktionsformer: Eleven har viden om dyrkningsformers 
afhængighed af og indflydelse på naturgrundlaget (Kapitel 8  
 
Eleven kan diskutere interessemodsætninger forbundet med 
bæredygtig produktion: Eleven har viden om principper for 
bæredygtig produktion (Kapitel 8)� 
 
Eleven kan diskutere løsnings- og handlingsmuligheder ved 
bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt: Eleven 
har viden om naturforvaltning (Kapitel 8)� 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

Samfundsfag: Færdigheds- og vidensmål  
Kompetenceområde International politik 
Politik Eleven kan diskutere internationale organisationers rolle for konflikt og samarbejde i verden: Eleven har viden om internationale organisationer, 

som Danmark deltager i (Kapitel 4.1)  

	
 Privatøkonomi og forbrugeradfærd Økonomisk vækst og bæredygtighed 
Økonomi Eleven kan diskutere rollen som forbruger: Eleven har viden om 

forbrugeradfærd, forbrugerroller og forbrugerrettigheder (Kapitel 5) 
 

Eleven kan redegøre for problemstillinger og muligheder vedrørende 
bæredygtighed og økonomisk vækst: Eleven har viden om 
bæredygtig udvikling og økonomisk vækst (Kapitel 6)  
 

Eleven kan beskrive privatøkonomiske problemstillinger og 
valgmuligheder: Eleven har viden om privatøkonomiske begreber 
(Kapitel 5)  

	
 Kultur 
Sociale og 
kulturelle forhold 

Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper: Eleven har viden om kultur og kulturbegreber (Kapitel 5)  

	


