
Undervisningsvejledning til Krisetid i Europa 
”Brexit - hvorfor vil briterne forlade EU?” 

 

Teaser:  
Et flertal af Storbritanniens borgere stemte for at forlade EU, og nu går flere store EU-skeptiske partier i andre 
lande med samme ønsker. Mange borgere opfatter EU som udemokratisk og oplever det indre marked som 
underminerende for beskæftigelsen. Så hvordan skal EU undgå, at der på sigt ikke også kommer et Nexit, Frexit 
og Dexit? 

 

Tidsforbrug 

Et til to moduler af 60-120 min. 

Formål i forhold til læreplanen og elevernes læring. 
Filmen og det vedhæftede materiale med arbejdsspørgsmål relaterer sig til følgen punkter i samfundsfags 
læreplaner. 

 
Følgende faglige mål i samfundsfag på A-niveau STX bliver omfattet i disse undervisningshandlinger 

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

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

 

o ”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 
 

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

o ”undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger 
herpå” 

 

o ”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 
 

o ”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.” 

 

”Planlægning og forberedelse inden lektionens start 

Lærerens forberedelse: 

- Læreren skal planlægge hvordan lektionen skal forløbe og hvilke af de taksonomiske niveauer (se 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. 

- Selve læreforberedelsen består (ud over at være velbevandret i lektien) i at udvælge spørgsmål og 

opgaver til filmmaterialet, (se nedenfor) som eleverne skal arbejde med i forbindelse med efter 

behandlingen af filmen samt at finde en passende lektie til eleverne.  



Valg af lektie:  

- Eleverne skal læse og forberede en eller flere aktuelle artikler der kan afklare årsagen til Briternes flertal 

for at forlade EU. Som eksempel kunne man fx bruge:  

- Læreren kan også vælge at eleverne får filmen for som lektie.  

- En tredje mulighed er at læreren udvælger noget af det vedhæftede materiale, som eleverne så skal 

sætte sig ind i. http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE8794462/storbritannien-har-stemt-

sig-ud-af-eu/ ,  

- En fjerde mulighed er at bruge det i et c-niveauforløb om ”globaliseringen og Danmark i verden” med 

udgangspunkt i Brøndum og Hansens ”Luk samfundet op”, ”Verden i Danmark ” (Columbus s.192) eller 

fra en tilsvarende lærebog.  

 

Eleverne:   

Eleverne skal læse og forberede den lektie læreren har valgt til dem 

 

Gennemførelse af selve undervisningen  

a) 15 min. hvor lærer og elever i fællesskab gennemgår lektien vedr. flygtningeproducerende krige og 

konsekvenserne heraf.  

b) 20 min. Filmen om flygtningepresset på EU forevises 

c) 30-40 min.  Eleverne går i grupper og arbejder med et begrænset udvalg af de vedhæftede 

spørgsmål (fx 4-6 spørgsmål udvalgt af læreren). Eleverne vil via deres computere have adgang til 

filmen. Alle grupper behøver ikke at arbejde med de samme spørgsmål. Man kan enten lave 

differentieret undervisning og dele gruppeopgaverne op på grundlag af taksonomiske principper 

eller man kan lave det som fremlæggelser hvor eleverne fx få en bestemt interview sekvens (filmen 

opdeler skarpt på 4 personer der bliver interviewet).  

d) 30-40 min.  Gruppefremlæggelser og debat om de udfordringer flygtningepresset på Europa udgør 

og de problemer som er opstået for EU’systemet og det nationale stater i den anledning. 

e) 10 min opsummering og konklusion 

 

 

 

Katalog over spørgsmål og opgaver.  

Skemaet nedenfor er opdelt i de tre taksonomiske niveauer efter den Bloomske model. De redegørende 

spørgsmål er særligt fokuseret på at sikre at eleverne forstår problemstillingerne i filmen og forstår de forskellige 

udfordringer omkring flygtningetilstrømningen til Europa 

De undersøgende spørgsmål har til opgave at udfordre eleverne så de dykker ned i særlige spekter af de 

problemer der tages op i filmen 

Debatspørgsmålene har til hensigt at give eleverne mulighed for selv at danne sig en mening omkring de 

dilemmaer og prioriteringer som emnet om flygtningeproblematikken i EU-regi 

 

 

  

http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE8794462/storbritannien-har-stemt-sig-ud-af-eu/
http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE8794462/storbritannien-har-stemt-sig-ud-af-eu/


Grundlæggende 
forståelsesspørgsmål om filmen 

  

Hvad er det for spørgsmål og 
problemstillinger som filmen vil 
belyse 

  

Hvad menes der med udtrykket 
Brexit? 

  

Hvad er den direkte årsag til den 
britiske regerings krav om et 
Brexit?   

  

Hvorfor er Brexit et problem som 
vi som Danskere og som EU-land 
må forholde os til? 

  

   

Redegørende spørgsmål - Kan 
besvares efter at have set 
filmen 

Undersøgende spørgsmål der 
besvares med udgangspunkt i 
filmen og supplerende 
materialer 

Diskuterende spørgsmål og 
øvelsersopgaver 

Rey Finch: UKIP   

   

Hvad forklare Rey Finch Brixit 
med? 

  

Hvad lægger Rey Finch i 
udtrykket ”suverænitet”? 

  

 Facta-Check undersøgelse. 
Ray Finch mener at 60-70 % af al 
national lovning er EU dikteret.  
Undersøg hvorvidt det tal passer 
- Brug ressourcen: fra 
Tænketanken Europa og/ fra den 
Berlingske tidende  

 

Hvad mener Rey Finch med 
udtrykket ”Anti-demokratisk”. 
Hvad begrunder han den påstand 
med? 

 Diskuter hvorvidt Rey Finch har 
ret i sin kritik når han hævder at   
EU er direkte anti-demokratisk 
Inddrag Ditte Sørensens analyse 
af EU’s demokratispørgsmål i 
diskussionen. 

 Ray Finch siger at fiskeriområdet 
er et felt hvor Britten lider under 
EU’s fælles fiskeripolitik. 
Undersøg EU’s fiskeripolitik de 
gældende regler for fordeling af 
fiskeri rettigheder i EU 

 

Hvordan ønsker UKIP sig at 
forholdene for Storbritannien 
skal være efter en udtrædelse af 
EU 

Undersøg hvilke krav og ønsker 
den engelske regering under 
Theresas May har fremsagt i 
forbindelse med en udtrædelse 
af EU (brug skoda-infomedia til 
at søge informationer) 

Diskuter hvilken ordning I mener 
er mest fair i forhold til en 
engelsk udtrædelse af EU 

Hvilke konsekvenser har 
arbejdskraftens fri bevægelighed 

Undersøg holdningen til de 
kommende forhandlinger om et 
Brexit blandt de 27 

 

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUzqP2yMnTAhUIVSwKHZnFDpIQFggqMAE&url=http%3A%2F%2Fthinkeuropa.dk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fnotat_hvor_meget_pavirker_eu_dansk_lovgivning.pdf&usg=AFQjCNGj-btNAj8JCs519IIS-FIZM6FW-w
https://www.b.dk/politiko/eu-bestemmer-lidt-over-halvdelen-i-danmark
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_da
http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/fiskeri/fiskeripolitik_infografik-fiskekvoter
http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/fiskeri/fiskeripolitik_infografik-fiskekvoter
http://skoda.emu.dk/infomedia.html


haft for Storbrittanien ifølge Ray 
Finch? 

tilbageværende EU-lande (se 
nærmere her) 

Hvilken social klasse i 
storbrittanien kommer til at få 
gavn af Brexit ifølge Ray Finch? 

Undersøg udviklingen i Britternes 
levestandart (download regneark 
der ligger under ”Current”. 
Undersøg udviklingen i 1.  
Arbejdsløbsløshed*, BNP, 
indkomst, Gini koefficient, 
tilfredshed. 

Diskuter hvorvidt Rey Finch har 
ret i sit ræsonnement om at den 
britiske levestandard er faldet 
fordi et stort udbud af 
arbejdskraft har presset 
lønningerne ude fra. Inddrag 
datadokumentation fra Office for 
National Statistics (Download og 
bug regneark der ligger under 
”Current”) 

 Undersøg hvilke grupper i 
Storbritannien der stemte for og 
imod et Brixit. Undersøgelsen 
kan se på basis af denne artikel 
fra Buzz Feed New artikel 

Vurder hvilken økonomisk-
teoretisk opfattelse der ligger 
bag Rey Finch forestilling om de  
økonomiske sammenhænge 
mellem arbejdskraftudbud, løn 
og velfærd i forhold til det åbne 
EU-arbejdsmarked.  
Hvilke indvendinger kan 
økonomer fra andre økonomiske 
skoler tænkes af fremsætte 
overfor Rey Finchs argumenter? 

   

Tom Batchelor   

Hvem og hvad er Tom Batchelor 
og hvad er hans holdning til 
Brexit.  

  

Hvilke konsekvenser af det 
britiske Brexit hæfter Tom 
Batchelor sig ved? 

  

 Undersøg hvor mange Briter der 
befinder sig i de øvrige EU-lande 
på grundlag af statistikkerne i 
THE UK’S INDEPENDENT 
FACTCHECKING CHARITY. 

Diskuter I hvordan I selv ser på 
de muligheder som den fri 
bevægelighed på det europæiske 
uddannelses og arbejdsmarked 
giver jer. (Grupper kan 
indledningsvis starte op med at 
undersøge regler for den fri 
bevægelighed)   

   

Bent Bendtsen   

Hvad er det for et dilemma 
Storbritannien Ifølge Bent 
Bendtsen er havnet i, i forhold til 
begrænsninger for 
arbejdskraftens fri bevægelighed 
og en aftale om udtrædelse af EU 
med EU-landene?  

  

Hvilke forhold mener Bent 
Bendtsen forklare at briterne 
stemte for Brexit? 

Undersøg befolkningsudviklingen 
i Storbritannien med særlig 
henblik på indvandring (benyt 
materialet fra ”The Migration 
Observatory”) 

 

http://www.dr.dk/nyheder/udland/brexit/vedtaget-eu-er-enige-om-brexit-strategi
http://www.dr.dk/nyheder/udland/brexit/vedtaget-eu-er-enige-om-brexit-strategi
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/datasets/economicwellbeingreferencetablesummaryoffigures
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/datasets/economicwellbeingreferencetablesummaryoffigures
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/datasets/economicwellbeingreferencetablesummaryoffigures
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/datasets/economicwellbeingreferencetablesummaryoffigures
https://www.buzzfeed.com/jamesball/heres-who-voted-for-brexit-and-who-didnt?utm_term=.ivJ9RM4YOn#.qpv3B15mKL
https://fullfact.org/europe/how-many-uk-citizens-live-other-eu-countries/
https://fullfact.org/europe/how-many-uk-citizens-live-other-eu-countries/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=da
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=da
http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2017/02/Briefing-Migrants_UK_Overview.pdf
http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2017/02/Briefing-Migrants_UK_Overview.pdf


Hvilken institution i EU mener 
Bent Bendtsen det er der kan 
løse EU’s problemer med 
flygtninge, indvandring og 
integration? 

Undersøg hvordan ”Det 
Europæiske Råd” mv har 
håndteret flygtningeproblemet. 
Tag fx udgangspunkt i Rådets 
egen redegørelse for 
spørgsmålet. 

 

   

Ditte Sørensen   

Hvilken EU-problemstillingen 
belyser Ditte Sørensen 

Undersøg hvad der menes med 
udtrykket ”EU’s demokratiske 
underskud”. Inddrag en 
passende EU-lærebog fx 
H.Branner ”Det politiske 
Euroopa” eller en anden bog. 

Diskuter hvorvidt det der kan 
argumenteres til fordel for at 
Europa-Parlamentet har 
demokratisk legitimitet.  Støt 
jeres diskussion på faktuel viden 
fra jeres EU-lærerbogs afsnit om 
Europa-Parlamentet. (brug fx 
H.Branner ”Det politiske 
Euroopa” eller en anden bog) 

Hvad forstår vi ved udtrykket 
”Demokratisk legitimitet” og 
hvad har det med EU at gøre? 

  

Hvad går Ditte Sørensens 
forklaring af Brexit 
grundlæggende ud på. 

  

Forklar hvori forskellen mellem 
demokrati baseret på nationale 
parlamenter i forhold til 
demokratiet baseret på Europa-
Parlamentet ligger. 

Sammenlign forskellige 
forståelser af demokrati og sæt 
dem i relation til 
demokratispørgsmålet omkring 
EU. Tag fx udgangpunkt i Robert 
A. Dahl’s demokratiteori.  

Diskuter hvorvidt demokrati 
forudsætter et folkefælleskab 
(sprog, kultur/religion, historie, 
land mv). 

 Undersøg hvordan Europa-
Parlamentet er forsøg gjort mere 
demokratisk over tiden 
(materialer DR eller Europa-
Parlamentet). Hvilke af 
ændringerne er afgørende i den 
sammenhæng?  

 

  Diskuter hvorvidt en analyse på 
gundlag af de såkaldte EU-
”integrationteorier” 
(Føderalismen, Neo-
funktionalismen, 
Govermentalisme mv) er i stand 
til at kaste noget lys over Brexit 
fænomenet. Inddrag fx også 
Mikkel Vedby Rasmussen Ræson 
artikel ”Europa efter EU” fra 
2016  

 

• Office for National Statistics 

 

  

http://www.consilium.europa.eu/da/policies/migratory-pressures/
http://www.consilium.europa.eu/da/policies/migratory-pressures/
http://www.consilium.europa.eu/da/policies/migratory-pressures/
http://www.samfundsviden.dk/robert-dahl/
http://www.samfundsviden.dk/robert-dahl/
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRmNPV_svTAhXC2ywKHbxXAHYQFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.dr.dk%2Fnyheder%2Feuropa-parlamentets-historie&usg=AFQjCNFfC-h7B1C-zuNq_QFpjVcxETakiw
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRmNPV_svTAhXC2ywKHbxXAHYQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2Fftu%2Fpdf%2Fda%2FFTU_1.3.1.pdf&usg=AFQjCNG4hm_iXnjDE2vdflDfcgGXmkB_cg
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRmNPV_svTAhXC2ywKHbxXAHYQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2Fftu%2Fpdf%2Fda%2FFTU_1.3.1.pdf&usg=AFQjCNG4hm_iXnjDE2vdflDfcgGXmkB_cg
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL2Iia4cvTAhUKjiwKHSV-B7QQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ons.gov.uk%2F&usg=AFQjCNFAGN8vcd0O9wKelzUJnWCu-Q8iDQ
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL2Iia4cvTAhUKjiwKHSV-B7QQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ons.gov.uk%2F&usg=AFQjCNFAGN8vcd0O9wKelzUJnWCu-Q8iDQ


 

 

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

 

https://mediehuset-kbh.dk/krisetid-europa-brexit-hvorfor-briterne-forlade-eu/
https://mediehuset-kbh.dk/krisetid-europa-brexit-hvorfor-briterne-forlade-eu/

