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På kant med EU 

Mennesker på flugt - 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 vinkeler 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 

3 Lektioner 

 

 Overordnede mål  

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

 

 Præsentation  

Delemnet Mennesker på flugt sætter fokus på elevernes evne til at argumentere med brug af appelformer og 

udarbejdelse af historiske problemstillinger og mulige løsningsforslag med udgangspunkt i den flygtningekrise som EU 

står overfor. Eleverne vil blive præsenteret for forskellige former for kilder og skal arbejde med at vurdere disse kilder 

og deres argumentation. De vil ligeledes arbejde med refleksionsøvelser, og deri arbejde med at tage stilling til mulige 

løsningsforslag som de skal udarbejde argumenter til.   
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 Undervisningsplan for delemnet Mennesker på flugt 

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 

 

*Eleven har viden om kropslige og 

retoriske virkemidler 

 Jeg kan identificere 

appelformer. 

 

 Jeg kan vurdere, hvor 

godt et argument er, 

med udgangspunkt i 

appelformer. 

 

Individuelt  

 Læs præsentationen  

 Skriv notater under 

filmen Mennesker på 

flugt. Skriv hvilke 

appelformer filmen 

anvender.  

 Udfyld kolonnen ”Vurder 

argumentet” efter filmen 

og skriv om I mener, det 

er et godt eller et dårligt 

argument.  

2 Problemsti

llinger i 

Historie 

Kildearbejde 

Eleven kan 

vurdere 

løsningsforslag 

*Eleven kan formulere historiske 

problemstillinger *Eleven har viden 

om udarbejdelse af historiske 

problemstillinger 

 Jeg kan læse en 

faglig tekst. 

 

 Jeg kan opstille 

Gruppearbejde 

 Læs tidslinjen 

 Find et nedslag som I 

mener, kan sættes ind i 
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på historiske 

problemstillinger 

 

*Eleven kan udarbejde 

løsningsforslag på historiske 

problemstillinger med afsæt i 

udvalgte kilder  

*Eleven har viden om metoder til 

udarbejdelse af løsningsforslag 

historiske 

problemstillinger ud 

fra relevante kilder.  

 

skemaet. 

 

3 Løsningsf

orslag i 

Samfundsf

ag 

Politik 

Eleven kan tage 

stilling til 

politiske 

problemstillinger 

lokalt og globalt 

og komme med 

forslag til 

handlinger 

Samfunds-

faglige metoder 

Eleven kan 

anvende 

samfundsfaglige 

*Eleven har viden om hovedtræk i 

EU’s udvikling og beslutninger i EU 

 

*Eleven kan diskutere aktuelle 

europæiske politiske 

problemstillinger i forhold til EU 

*Eleven har viden om politiske 

problemstillinger inden for EU 

 

*Eleven kan identificere, formulere 

og gennemføre enkle 

undersøgelser af 

samfundsmæssige 

problemstillinger  

*Eleven har viden om 

 Jeg kan sætte mig ind 

i en historisk 

problemstilling ved 

hjælp af relevante 

kilder.  

 

 Jeg kan komme med 

konkrete 

løsningsforslag til en 

aktuel EU-sag. 

 

Gruppearbejde 

 Læs artiklen; hvorfor er 

det så svært for Europa 

denne gang? 

 Udarbejd, ved hjælp af 

de foregående opgavers 

øvelser, mulige 

løsningsforslag til 

flygtningekrisen.  

 

Fælles på klassen 

 Præsenter jeres 

løsningsforslag for 

klassen  

 Stem om 
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metoder samfundsfaglige 

undersøgelsesmetoder 

 

 

løsningsforslagene 

 Brug skemaet og 

analyser jer frem til 

problemstillingens kerne 

i flygtningekrisen i EU. 

4 Dansk 

 

Historie  

 

Samfundsf

ag 

Alle 

kompetence-

områder og mål 

er i spil 

Alle tidligere færdigheds- og 

vidensmål er i spil 

 Jeg kan give konkrete 

løsningsforslag til en 

aktuel EU-sag. 

 

 Jeg kan diskutere 

løsningsforslag til en 

aktuel EU ved at 

inddrage appelformer. 

 

Gruppearbejde  

 Udvælg det 

løsningsforslag I mener, 

er det bedste. 

 Forbered nogle 

argumenter med 

udgangspunkt i 

appelformerne  

Fælles på klassen 

 Præsentation af jeres 

forslag 

 Stem om dem i klassen 

– hver elev har 1 

stemme.  
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 Opmærksomhedspunkter  

o Før opgaven 

Eleverne skal altid læse præsentationen på de udleverede elevark, hvis ikke andet står beskrevet. Det samme 

gør sig gældende før hver opgave, hvor der er en introduktion til opgaven – informer eleverne om, at de skal 

læse denne inden de påbegynder opgaven. 

Når eleverne skal udfylde de skemaer, som indgår i elevvejledningen, vil det altid fremgå, ligeledes hvis eleverne 

skal arbejde med andre programmer, eller anvende et skriveprogram. Arbejdspapirerne bør opbevares i en 

mappe, så eleverne altid har mulighed for at finde dem frem.  

o Opgave 1 

Forklar eleverne inden, at de kun skal skrive stikord på et separat ark som de får udleveret. Afspil filmen igen på 

lavere volumen mens du går rundt og hjælper eleverne med at finde de steder hvor der tales til personens 

fornuft, følelser eller som en autoritet. Bed eleverne lægge mærke til journalistens brug af kropssprog, stop evt. 

videoen et sted, hvor der gestikuleres i forbindelse med at hun forsøger at overbevise os. Der vil være nogle, der 

kun finder få appelformer, og andre der finder flere, pointen er ikke, at hver elev finder alle tre former for 

appelformer, men at alle er i stand til at finde et sted, hvor de kan identificere en appelform. Vurderingen er 

udelukkende på baggrund af deres egen mening om argumentet.  
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o Opgave 2 

De skal læse brødteksten inden de går i gang med opgaven. Kilderne er meget forskellige, og nogle af 

nedslagene indeholder meget sparsomme oplysninger, derfor kan det være nødvendigt for eleverne at 

undersøge eksempelvis hvilken betydning det havde, at der kom mange mennesker til Danmark i 70’erne, ved at 

søge efter yderlige oplysninger eller de kan lave problemstillingsanalysen på baggrund af de få oplysninger der 

er tilgængeligt og overveje resten. Øvelsen handler at kunne lave en problemstilling og diskutere og reflektere 

sig frem til de mulige konsekvenser.  

o Opgave 3 

Gå rundt og hjælp eleverne hvis de har svært ved at komme på forslag, de må gerne tænke ud af boksen, eller 

påtage sig en bestemt holdning til flygtningene, og så udarbejde forslag på baggrund af dette. Det vil give et 

modspil til de andre grupper.  

o Opgave 4 

Har eleverne svært ved at blive enige i gruppen, så hjælp dem med at se på hvilken side de kan argumentere 

bedst for.  

Afstemningen i klassen kan foregå enten som en hemmelig afstemning eller som en håndsoprækning – det er op 

til jer. Fortæl gerne eleverne hvordan deres afstemning kan sammenlignes med det direkte demokrati (alle 
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afgørelser er hos folket), modsat vores repræsentative demokrati (hvor vi vælger politikere til at repræsentere 

vores interesser).  

 

 Evaluering 

Den fjerde opgave indeholder en evaluering af, hvorvidt eleverne kan anvende det, som de har lært i de foregående 

opgaver. Der gives løbende feedback fra læreren. Tegn på at eleverne opnår læringsmålene indgår implicit i 

evalueringen. Derfor vil evalueringen i dette delemne bestå af elevernes løsningsforslag. Fx Eleven kan identificere en 

appelform.    

 

 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 

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 
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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 

 

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=appel (01.08.16) 

 

http://www.credosity.com/tag/ethos-pathos-logos/ (01.08.16) 

 

 

 

 


