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På kant med EU 

Et udemokratisk kapitalistisk projekt - lærervejledning 

 Forløbet  

Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle 

elevernes kompetencer i kritisk tænkning og stillingtagen. Men hvor delemnet kan bruges isoleret fra de andre er det en 

grundlæggende tanke, at forløbene er opbygget efter en progression, hvor arbejdet med delemne 1 danner et mere 

sikkert fundament for at arbejde med delemne 2 osv. Den enkelte opgave tager udgangspunkt i kompetenceområderne 

for henholdsvis samfundsfag, dansk og historie, men selve emnet er opbygget således, at samtlige opgaver er 

delelementer eller byggesten til de næste opgaver i elevvejledningen. Derfor vil du både som dansklærer, historielærer 

eller samfundsfagslærer kunne anvende samtlige opgaver under delemnet.  

Sjette delemne, EU- et udemokratisk kapitalistisk projekt, er en undtagelse, da den er opbygget således, at det 

inddrager de kompetencer som eleverne har trænet gennem de foregående delemner. Det delemne forudsætter derfor, 

at eleverne har arbejdet med de foregående fem delemner. 

 

Til hvert delemne er en af kilderne en video produceret af Mediehuset København med støtte fra Ministeriet for børn, 

unge og ligestilling. En vigtig pointe med videoerne er, at hver video repræsentere en tendens i den problemstilling som 

der præsenteres. Derfor er både journalistens og elevernes vinkler og synspunkter, samt udvælgelsen af eksperterne 

sammensat så de præsenterer en tydelig tendens i forhold til emnet.  
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Det essentielle ved denne vejledning er, at opgaverne tager udgangspunkt i læringsmål, som er formuleret ud fra 

Forenklede fællesmål, mere herom findes i Den overordnede lærervejledning under det teoretiske afsnit.  

 

 Tid 

5 Lektioner 

 

 Overordnede mål  

At udvikle elevernes kompetencer i kritisk tænkning og stillingtagen gennem progression.  

 

 Præsentation  

Delemnet EU - et udemokratisk kapitalistisk projekt er opbygget anderledes end de foregående delemner, da denne 

inddrager den viden, færdigheder og kompetencer, som eleverne har arbejdet med i de forestående delemner, og 

forudsætter derfor at I har arbejdet med alle de forestående emner. Eleverne kommer til at arbejde med 

baggrundsviden, kilder (både udvælgelse, kildeanalyse og kildekritik), partiernes holdninger, problemstillinger, 

scenarier, argumentation og appelformer med udgangspunkt i filmen EU – et udemokratisk kapitalistisk projekt og et 

fiktivt scenarie.  
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 Undervisningsplan for delemnet EU – et udemokratisk kapitalistisk projekt 

Opg Emne og 

delemne 

Kompetence-

område og   

-mål 

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Undervisningsbeskrivelse 

1 Appel-

former i 

Dansk 

Kommunikation  

Eleven kan 

deltage 

reflekteret i 

kommunikation i 

komplekse 

formelle og 

sociale 

situationer 

*Eleven har viden om 

argumentations- og 

informationsformer 

 

*Eleven kan analysere samtaler 

*Eleven har viden om retoriske 

virkemidler, talehandlinger og 

positionering 

 

 

 Jeg kan identificere 

argumenter og 

vurdere en kildes 

tendens. 

 

. 

 

Individuelt 

 Læs præsentationen  

 Se filmen EU – et 

udemokratisk 

kapitalistisk projekt 

 Læs Bent Winthers blog, 

(samfundsredaktør på 

Berlingske) og læs 

artiklen på videnskab.dk 

 Udfyld derefter skemaet  

2 Kilde-kritik 

og 

holdning til 

EU 

 

Historie og 

Kildearbejde 

Eleven kan 

vurdere 

løsningsforslag 

på historiske 

*Eleven har viden om kildekritiske 
begreber 
 
*Eleven har viden om kriterier for 

søgning af kilder 

 

 

 Jeg kan anvende 

kildekritiske værktøjer 

til at analysere kilder. 

 Jeg kan vurdere en 

kildes troværdighed. 

 Jeg kan udvælge 

Gruppearbejde 

 Undersøg jeres partis 

holdning til EU, anvend 

kildekritiske værktøjer 

 Opret et dokument 
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samfundsf

ag 

problemstillinger 

Politik 

Eleven kan tage 

stilling til 

politiske 

problemstillinger 

lokalt og globalt 

og komme med 

forslag til 

handlinger 

 

 

*Eleven kan identificere ideologisk 

indhold i politiske udsagn og 

beslutninger 

*Eleven har viden om politiske 

ideologier og grundholdninger 

troværdige kilder. 

 Jeg kan læse en 

faglig tekst og finde 

argumenter og 

holdninger. 

 

 Søg efter jeres parti og 

EU og undersøg kilderne 

ud fra punkterne i 

skemaet. 

 

3 Forbered 

en tale 

 

Samfunds

-fag og 

Dansk 

Politik 

Eleven kan tage 

stilling til 

politiske 

problemstillinger 

lokalt og globalt 

og komme med 

forslag til 

handlinger 

 

Kommunikation 

*Eleven kan identificere ideologisk 

indhold i politiske udsagn og 

beslutninger 

*Eleven har viden om politiske 

ideologier og grundholdninger 

 

 

 

 

 

 

 Jeg kan bruge 

appelformer til at 

udtrykke en holdning. 

 Jeg kan argumentere 

for en konkret 

holdning, som ikke 

nødvendigvis er min 

egen  

 

Gruppearbejde fortsat 

 Forbered en tale enten 

FOR eller IMOD, at 

Danmark skal forlade EU 

samarbejdet. 

Argumenter med 

udgangspunkt i jeres 

partis holdning til EU.  

 Skriv videre i jeres 

dokument.  
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Eleven kan 

deltage 

reflekteret i 

kommunikation i 

komplekse 

formelle og 

sociale 

situationer 

*Eleven kan argumentere og 

informere  

*Eleven har viden om 

argumentations- og 

informationsformer 

 

*Eleven har viden om retoriske 

virkemidler, talehandlinger og 

positionering 

4 Scenariea

nalyse 

 

Dansk og 

Historie 

Læsning 

Eleven kan 

styre og 

regulere sin 

læseproces og 

diskutere 

teksters 

betydning i 

deres kontekst 

 

Historiebrug 

Eleven kan 

forklare samspil 

*Eleven kan diskutere mulige 

udfald af situationer beskrevet i 

tekster 

*Eleven har viden om metoder til 

opstilling af scenarier 

 

 

 

 

 

 

*Eleven kan udlede forklaringer på 

historiske forhold og forløb ud fra 

 Jeg kan lave en 

scenarieanalyse. 

 Jeg kan lave en 

præsentation med 

argumenter enten 

FOR eller IMOD et 

Danexit. 

 Jeg kan diskutere mig 

frem til 

handlemuligheder i et 

scenarie.   

 

Gruppearbejde fortsat 

 Diskuter hvilken 

betydning og mulige 

konsekvenser der er ved 

et Danexit. Tag stadig 

udgangspunkt i partiets 

holdning.  

 Lav en præsentation af 

en diskussion og 

argumenter for, hvad der 

vil ske, hvis Danmark 

vælger at træde ud af 

eller blive i EU. 
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mellem fortid, 

nutid og fremtid 

historiske scenarier 

*Eleven har viden om historiske 

scenariers funktion 

 Brug fx Planche, 

PowerPoint, Prezi eller 

Slideshow. 

5 Forbered 

Topmødet 

 

Dansk 

Fremstilling 

Eleven kan 

udtrykke sig 

forståeligt, klart 

og varieret i 

skrift, tale, lyd 

og billede i en 

form, der passer 

til genre og 

situation 

*Eleven kan indsamle oplysninger 

og disponere indholdet 

*Eleven har viden om 

spørgeteknikker og 

observationsmetoder 

 

*Eleven kan forberede større 

multimodale produktioner  

*Eleven har viden om research, 

optagelse og skitser 

 Jeg kan forberede en 

præsentation. 

 

Gruppearbejde fortsat 

 Forbered Topmødet. 

Gør jeres tale og jeres 

præsentation færdig og 

bliv helt skarpe på jeres 

argumenter.  

 Vis de korte youtube klip 

fra Før opgaven. 

 

6 Afhold 

Topmødet 

 

Dansk, 

Historie og 

Samfunds

-fag 

Alle 

kompetence-

områder og mål 

er i spil 

Alle tidligere færdigheds- og 

vidensmål er i spil 

 Jeg kan holde en tale  

 Jeg kan argumentere 

for en holdning med 

udgangspunkt i et 

parti. 

 Jeg kan finde 

argumenter. 

Fælles på klassen 

 Afhold Topmødet (Se 

plan for Topmødet i 

elevvejledningen) 
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 Opmærksomhedspunkter  

o Før opgaven 

Du skal præsentere delemnets forløb for eleverne, følg beskrivelsen på første side i elevvejledningen. På den 

måde kan eleverne spørge ind til delelementer, hvis de er i tvivl.   

Vis eleverne de to nedenstående videoer, både så eleverne får en fornemmelse af hvordan et topmøde i helt 

professionelle omgivelser kunne se ud og nogle af de udfordringer, der kan være. 

https://www.youtube.com/watch?v=e0_unPaBsh4  

Derefter viser du en debat fra folketingssalen, bed eleverne lægge mærke til argumentation, appelformer og i det 

hele taget den retorik, der bruges. Fx at begge parter inddrager en personhistorie som en patosappel. 

https://www.youtube.com/watch?v=4I67hCqg7ns  

Det er selvfølgelig muligt at finde andre eksempler på både topmøder og debatformer.  

Tildel hver gruppe et parti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance, 

Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det konservative Folkeparti. Vær opmærksom på at 

Alternatives EU politik stadig er forholdsvis ny og derfor kan det være svært at finde lige så meget materiale om 

deres EU politik modsat de andre partiers. Hvor mange partier der skal I spil afhænger af jeres antal i klassen, 

men sørg for at et par af midterpartierne er repræsenteret, samt et fra hver yderfløj.   
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o Opgave 1 

Bloggen anvender mange svære begreber, så bed evt. eleverne om at slå dem op på nettet fx 

https://ordbog.gyldendal.dk/ hvis I har adgang til denne eller den som I anvender på jeres skole.  

Eleverne ser i grupperne filmen EU – et udemokratisk kapitalistisk projekt. Hvis eleverne er i tvivl om, hvordan 

man identificere argumenter og finder tendens, så kan de genlæse delemnerne EU – et marked uden grænser 

og Det forgyldte landbrug.  

o Opgave 2 

Går rundt til grupperne og se om de har brug for hjælp til at finde relevante hjemmesider. Eleverne skal oprette 

et dokument, alt efter hvad I bruger på skolen eller hvad eleverne er vant til.  

o Opgave 3 

Giv gerne eleverne gode ideer til hvordan de kan bruge deres stemme, fremtoning, kropssprog som virkemiddel. 

Fx at fremstå præsentable på dagen for Topmødet, bed dem om at se nogle af videoerne fra de andre delemner, 

så de kan se hvordan kropssprog kan være et middel.  

o Opgave 4 

Gå en runde blandt eleverne og hør deres mulige konsekvenser ved et Danexit, har de husket at det er 

partiernes holdning og ikke deres egen? 
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Du kan vælge om det er op til eleverne hvilken præsentationsform de anvender, om det er fx planche, 

Powerpoint, Prezi eller Slideshow. Eller du kan træffe valget for dem, hvis du mener at en af dem passer bedst til 

dine elever. Der er guider til både Prezi og Slideshow på skoletube.dk  

o Opgave 5 

Nu er tid til at eleverne bliver færdige med deres præsentationer, og 1 lektion til dette vil være nødvendigt, gerne 

timen før Topmødets start. Eleverne skal udover, at vælge hvem der skal have hvilke roller, være helt skarpe på 

deres rolles opgaver under Topmødet. Bed dem om at øve sig med udgangspunkt i en diskussion, når de har 

uddelt deres roller.  

Du, læreren er ordstyrer under topmødet, og det kræver at du styrer slaget, mens du samtidigt er opmærksom 

på eleverne i processen. Hvis der er mulighed for det ville det være oplagt at være en ekstra lærer til stede under 

Topmødet.  

Opgave 6 

Topmødet 

Du byder velkommen, og borde og stole er placeret så alle elever kan se hinanden, fx i en hestesko, hvis I vil 

gøre noget ekstra ud af det, kan eleverne lave deres partis skilte til at stå på deres bord. Grupperne præsenterer 

en efter en deres indledende taler. Man kan gøre spindoktorerne opmærksomme på, at de skal huske at lytte og 

skrive ned hvis de har nogle forslag til modsvar. Efter grupperne har præsenteret deres scenarieanalyse kommer 
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en diskussionsrunde, forsøg at lade alle partier komme til orde. Under pausen skal eleverne ud og finde 

allierede, forhandle om deres krav osv. En ny præsentationsrunde hvor partier præsentere nye forslag eller hvor 

de er villige til at opgive krav. Efter en kort pause (5-10 min.) kommer hvert parti med afsluttende bemærkninger 

og der er en afstemning. Denne sker ved direkte håndsoprækning, hvis der er 2/3 FOR så træder Danmark ud af 

EU, hvis der er 2/3 IMOD, så bliver Danmark i EU, og er der mindre end 2/3 så afsluttes Topmødet med ordene; 

Nu er det op til den danske befolkning, der vil blive en folkeafstemning! 

 

 Evaluering 

Det sjette delemne indeholder en overordnet evaluering af hele forløbet. Samtidigt er selve Topmødet et sted, hvor den 

bedste evaluering kan ses, ved at observere hvorvidt eleverne formår at anvende den viden, færdigheder og 

kompetencer som de har lært gennem forløbet. Tegn på, at eleverne opnår læringsmålene indgår implicit i 

evalueringen. Fx Eleven kan identificere en appelform. Det er vigtigt at give eleverne feedback på både forløbet og 

deres arbejdsindsats, hvorvidt du vælger at gøre det skriftligt eller mundtligt er op til dig.  

 

 Materiale 

 

Dette materiale er et materiale, som sigter mod fuld inddragelse af digitale muligheder. Det betyder at langt de fleste 

opgaver kræver en computer eller en smartphone til at finde kilder eller til at søge efter kilder. Men det betyder også, at 
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kilderne der er anvendt i På kant med EU forløbet er primært medie- og digitale kilder som fx film, hjemmesider, online 

programmer, databaser og nyhedssider.  

Derfor er det vigtigt, at du som lærer overvejer, hvordan du tilpasser jeres skoles faciliteter til dette forløb. Har I nok 

computere til alle elever eller kun til mindre grupper, så må opgaverne tilpasses derefter. Har nogle elever brug for at 

markere i teksten, så kan det være hensigtsmæssigt at printe artiklerne. Har man elever der har udfordringer, er det 

også vigtigt at gøre sig overvejelser omring undervisningsdifferencering, hjælpeprogrammer fx intowords eller CD-ORD. 

Ved at materialet inddrager de digitale medier understøttes elevernes digitale færdigheder samtidigt.  

 

 Litteratur anvendt i elevmaterialet 

 

Filmen EU – et udemokratisk kapitalistisk projekt  

Filmen EU – et marked uden grænser  

https://www.skoletube.dk/ (01.08.16) 

http://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-sker-der-hvis-storbritannien-melder-sig-ud-af-eu (01.08.16) 

http://bentwinther.blogs.berlingske.dk/2016/03/05/foelger-danmark-briterne-ud-af-eu/ (01.08.16) 

https://www.youtube.com/watch?v=e0_unPaBsh4 (01.08.16) 

https://www.youtube.com/watch?v=4I67hCqg7ns (01.08.16) 

 

 


