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På kant med EU 

Lærervejledning – en præsentation 

 

Intro 

På kant med EU er tænkt som et friskt pust til undervisningen. Mediehuset København har 

i samarbejde med Ministeriet for børn, unge og ligestilling udarbejdet, seks små kortfilm, 

der kan anvendes til undervisningsbrug i udskolingen. På kant med EU, er ikke den 

klassiske formidling af information om EU, men at EU politik er konkret politik, som man 

kan være enig og uenig med, og som har stor betydning for Danmark. De seks film 

præsenterer eleverne for forskellige holdninger og vinkler på aktuelle europæiske debatter, 

og giver eleverne mulighed for, at forholde sig til holdninger og debattere dem ude i 

klasselokalerne. Der er udarbejdet en lærervejledning til projektet, som tager 

udgangspunkt i læringsmål for hvert af de seks delemner. Disse bliver, sammen med 

filmene, udgangspunktet for at udvikle elevernes kompetencer i kritisk tænkning og 

stillingtagen i samfundsfag, dansk og historie.  

På kant med EU består af 6 videoer af ca. 10 minutters længde, og en lærervejledning 

med uddybende undervisningsplan, der supplerer dette.  

Afsendere 

Filmene er produceret af Mediehuset København. Redaktør er Claus Sørensen 

Journalist på filmene er Mette Pabst, der har en  indgående viden til EU, med en bachelor i 

EU-studier og en baggrund i Bruxelles 

Dennis Hornhave Jacobsen, Lærer og formand for Foreningen af lærere i historie og 

samfundsfag 

Jane Weyhe, lærer og medlem af Foreningen af lærere i historie og samfundsfag 
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Formål 

Målsætningen for materialet er, at få eleveres egen viden, holdninger og 

handlekompetencer i spil med udgangspunkt i Forenklede fællesmål. Som Lise Lotte 

Uhrenholt sagde på Årskonferencen for Falihos den 30/4-16; ”Kompetencemålene er 

byggestenene i elevernes demokratiske dannelse”. Som netop er essensen af 

”Folkeskolens formålsparagraf”. Det er også tanken bag disse forløb. 

”.at eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for 

at tage stilling og handle.” og ”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, 

medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.” 

Kilde: http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-maal-love-og-regler/Om-

folkeskolen-og-folkeskolen-formaal/Folkeskolens-formaal  

Mens videoerne omhandler reelle EU politiske problemstillinger, er det nødvendigt at være 

opmærksom på, at de indgår som en samlet del af undervisningsmaterialet. Derfor vil 

hensigten med videoerne være at skabe debat, og ikke nødvendigvis at være nuanceret i 

deres fremstilling af EU problematikkerne. Der vil være supplerende materiale til at skabe 

den nødvendige nuance eller modargumentation.   

I denne vejledning anvendes både samfundsfaglige, historiefaglige og danskfaglige mål.  

Materialets muligheder 

Relevante fag er samfundsfag, dansk og historie.  

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 

gennem progression i opgaverne” 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 samfundsfagslærer, dansklærer eller 

historielærer kunne anvende samtlige opgaver under delemnet.   

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-maal-love-og-regler/Om-folkeskolen-og-folkeskolen-formaal/Folkeskolens-formaal
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-maal-love-og-regler/Om-folkeskolen-og-folkeskolen-formaal/Folkeskolens-formaal
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Du kan vælge at arbejde selvstændigt med et enkelt af delemnerne fx hvis du ønsker at 

dine elever skal arbejde med appelformer i en kommende opgave, men det samlede forløb 

åbner op for, at give eleverne muligheden for at arbejde med viden, færdigheder og 

kompetencer som de kan anvende i fremtidige undervisningssituationer både i 

samfundsfag, historie og dansk. Sjette delemne, EU - et udemokratisk kapitalistisk projekt, 

er en undtagelse, da denne er opbygget således, at det inddrager den viden, de 

færdigheder og kompetencer som eleverne har arbejdet med i de foregående delemner, 

og forudsætter derfor, at I har arbejdet med alle de foregående delemner.  

Til hvert delemne vil en af kilderne være en video produceret af Mediehuset København 

med støtte fra Ministeriet for børn, unge og ligestilling. Det er vigtigt at forstå at 

udformningen af videoerne er sat op således, at hver video repræsentere en tendens i den 

problemstilling som der sættes op, og derfor kan videoerne anvendes som en kilde, der 

underbygger det overordnede mål for forløbet, hvor eleverne får muligheden for at udvikle 

kompetencer i kritisk tænkning og stillingtagen. Derfor er både journalistens og elevernes 

indgangsvinkel, samt udvælgelsen af eksperterne valgt så de præsentere en tydelig 

tendens i forhold til emnet, således at det underbygget målene.  

Det essentielle ved denne vejledning er, at opgaverne tager udgangspunkt i læringsmål, 

som er formuleret ud fra Forenklede fællesmål, mere herom findes i det teoretiske afsnit.  

Det teoretiske afsæt 

Det teoretiske afsæt, uddyber de didaktiske og læringsteoretiske valg, der ligger til grund 

for udformningen af undervisningsmaterialet.  

Valget om at inkludere det teoretiske afsæt i denne lærervejledning, er for at beskrive 

både fundamentet for det læringspotentiale som den enkelte elev har, men også for at 

begrunde valg af både struktur og didaktisk tilgang til materialet. Det teoretiske afsæt er 

derved nært forbundet med både ministeriets sigte med Forenklede Fællesmål, men også 

den didaktiske tilgang til læringsmål.  
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Kilde: http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2013/Jun/130601-

Fremtidens-folkeskole-paa-vej 

Didaktik 

Denne vejledning tager udgangspunkt i den didaktiske model omkring læring. Dette gøres 

for at skabe en didaktisk ramme for læringsprocessen. På den måde vil den didaktiske 

model strukturere målene for undervisningsforløbet ved først at identificere 

kompetenceområderne, dernæst de udvalgte færdigheds- og vidensmål, som nedbrydes til 

konkrete læringsmål, der ligger til grund for de konkrete opgaver i delemnet. 

Læringsmålene vil være tydeligt beskrevet i starten af hver opgave, og giver derved 

mulighed for, at man som lærer kan justere disse således, at de skaber de mest elevnære 

mål for den enkelte klasse og den enkelte elev.   

Nedenstående didaktiske model viser de fire vigtige relationer i denne læringsproces og 

deres samspil; læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.  

 

© Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling  

 

Kilde:http://www.emu.dk/sites/default/files/Inspiration%20til%20arbejdet%20med%20l%C3

%A6ringsm%C3%A5l%20i%20undervisningen.pdf 

http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2013/Jun/130601-Fremtidens-folkeskole-paa-vej
http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2013/Jun/130601-Fremtidens-folkeskole-paa-vej
http://www.emu.dk/sites/default/files/Inspiration%20til%20arbejdet%20med%20l%C3%A6ringsm%C3%A5l%20i%20undervisningen.pdf
http://www.emu.dk/sites/default/files/Inspiration%20til%20arbejdet%20med%20l%C3%A6ringsm%C3%A5l%20i%20undervisningen.pdf
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http://www.emu.dk/modul/kom-i-gang-med-l%25C3%25A6ringsm%25C3%25A5lstyret-

undervisning  

De fire punkter i modellen 

 Læringsmål – udformes ud fra kompetence-, videns-, og 

færdighedsmålene i faget.  

Det er vigtigt, at man som lærer vurdere sine elevers udbytte i forhold til 

læringsmålene og at man ser de nye læringsmuligheder, der opstår 

løbende i processen og samtidig justere på målene således, at de passer 

til elevgruppen og den enkelte elev. Justeringen kan ske i form af mere 

forenklede læringsmål for klassen eller den enkelte elev. Tiden til øvelsen 

eller opgaven kan justeres baseret på tidligere erfaringer.  

 Undervisningsaktiviteterne – udformes på baggrund af de læringsmål som 

fastsættes. Det er målet der styrer aktiviteten! 

 Tegn på læring – foregår løbende og er en række observationspunkter 

som læreren kan anvende for at se om eleven er på rette vej. Det er 

samtidigt tæt forbundet med læringsmålene, da tegn på at et konkret 

læringsmål er nået, kan ses direkte i undervisningen. På den måde kan 

læreren løbende følge med i elevens progression og give eleven løbende 

feedback. Det giver samtidigt læreren et indblik i hvorvidt læringsmålet skal 

justeres. Fx hvis læringsmålet er, ”Jeg kan anvende argumenter for en 

bestemt holdning”. Så vil tegn på læring fx være: At eleven kan bruge 

argumenter for en bestemt holdning i undervisningen. Hvis eleven så har 

svært ved fx at finde argumenter til at underbygge holdningen, kan man 

justere læringsmålet således, at det i stedet lyder, ”Jeg kan anvende 

argumenter”.   

 Evaluering – handler om at vurdere hvorvidt eleverne har opnået de givne 

læringsmål. For at vurdere dette kan forskellige tilgange anvendes, dette 

eksemplificeres i vejledningens delemner.  

http://www.emu.dk/modul/kom-i-gang-med-l%25C3%25A6ringsm%25C3%25A5lstyret-undervisning
http://www.emu.dk/modul/kom-i-gang-med-l%25C3%25A6ringsm%25C3%25A5lstyret-undervisning
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Husk! Det er vigtigt at inddrage eleverne i deres egen læringsproces ved fx at præsentere 

dem for læringsmålene i begyndelsen og så igen ved afslutningen af forløbet eller 

delforløbet. På den måde får eleverne muligheden for se deres egen progression og 

derved få indblik i deres eget læringsudbytte.  

Yderlig uddybelse af modellen og dens anvendes i forbindelse med læringsmål findes på 

EMU.dk  Kilde: http://www.emu.dk/modul/kom-i-gang-med-

l%25C3%25A6ringsm%25C3%25A5lstyret-undervisning  

Det læringsteoretiske afsæt 

Denne vejlednings læringsteoretiske afsæt skal ses i relation med målene for forløbet. Den 

grundlæggende forståelse af læring afhænger af ens teoretiske afsæt, i denne vejledning 

anvendes Mads Hermansen, dr.pæd. og professor i læring på Copenhagen Business 

School, forståelse af læring, blandt andet nævnt i artiklen ”God læring kræver struktur” fra 

Folkeskolen.dk. Hans opfattelse af læring er, at læring opstår når elevens 

helhedsforståelse bryder midlertidigt sammen og eleven frustreres til at erfare sig en ny 

helhedsforståelse, deri ligger læringsprocessen. Hermansen forklarer, at det er vigtigt at 

eleven bliver bevidst omkring sin egen læringsproces.  

Kilde: http://www.folkeskolen.dk/42685/god-laering-kraever-struktur 

Dette læringssyn kan suppleres med Klafkis dannelsesteori. Klafki beskriver hvordan det 

at skabe en ny forståelse af verden sker når elevernes verden, værdier og holdninger 

udfordres, da dette giver anledning til refleksion om både ny og eksisterende viden. 

Eleverne har forskellige tilgange til læring og derved forskellige afsæt til at forstå ny og 

eksisterende viden. Derfor hvis man problematiserer, altså udfordre elevernes viden, 

værdier, følelser og holdninger, åbnes der op for læringspotentialet, hvor eleverne i en 

aktiv proces konstruerer deres nye verdensbillede, som igen på ny kan udfordres.  

Klafkis teori har et normativt sigte, som handler om at få eleverne til at se sig selv i forhold 

til problemstillinger, holdninger og værdier, som fører til overvejelser omkring deres 

handlemuligheder. Kilde: http://www.leksikon.org/art.php?n=5140 og Kristensen m.fl., 

http://www.emu.dk/modul/kom-i-gang-med-l%25C3%25A6ringsm%25C3%25A5lstyret-undervisning
http://www.emu.dk/modul/kom-i-gang-med-l%25C3%25A6ringsm%25C3%25A5lstyret-undervisning
http://www.folkeskolen.dk/42685/god-laering-kraever-struktur
http://www.leksikon.org/art.php?n=5140
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2011. I denne vejledning, hvor læringsmål er det styrende element, er denne konstante 

udfordring af elevernes livsopfattelse eller verdensbillede med til at åbne for 

læringspotentialet hos den enkelte elev og derfor er det vigtigt at have læringspotentiale 

som parameter når læringsmålene udformes.  

Opbygning af elev- og lærervejledningen til de seks delemner 

Lærervejledningen er opbygget således: 

Forløbet: Beskriver hvad forløbet er, hvordan det er opbygget ift. Fagene og information 

omkring videoerne som er produceret til undervisningen.  

Tid: Det samlede antal lektioner til hvert delemne. Tiden er et estimat og det er forfatterens 

oplevelse at en fastlægning af tidsrammen i materialet ofte er urealistisk, da det ofte 

kræver et stort kendskab til de enkelte elever og elevgruppen som helhed. Der skal fra 

forfatterens side derfor opfordres til, at tiden kun ses som en rettesnor og ikke som en 

tragt eleverne skal presses igennem. Af samme grund er der ikke fastsat et overordnet 

tidsforbrug for afvikling af hele forløbet.  

Overordnede mål: Er det samme i alle vejledningerne, og lyder; ”At udvikle elevernes 

kompetencer i kritisk tænkning og stillingtagen gennem progressive opgaver.”  

Præsentation: Kort præsentation af emnet og hvad eleverne vil arbejde med i dette 

delemne.  

Undervisningsplan: Undervisningsplanen indeholder hvilken opgave, emne og delemne, 

kompetenceområde og –mål, færdigheds- og vidensmål, læringsmål og en kort 

undervisningsbeskrivelse, en mere trin-for-trin beskrivelse er i elevvejledningen. 

Opmærksomhedspunkter: Opmærksomhedspunkterne indeholde det du som lærer skal 

være opmærksom på enten før opgaven eller i de enkelte opgaver.  
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Evaluering: Den fjerde opgave vil være en opgave, der samler de tre foregående opgaver, 

og kan derfor anvendes som en evaluering. Hvis der fremgår en anden form for evaluering 

eller der er en uddybelse, vil det fremgå af dette afsnit. 

Materiale: Der beskrives valg af digitale muligheder.  

Litteratur anvendt i elevmaterialet: Den litteratur der er direkte anvendt i dokumentet. 

 

Elevvejledningen 

Elevvejledningen er bygget op således, at der er en kort intro til hvad det kommende 

delemne omhandler. Når eleverne introduceres for et nyt begreb eller arbejdsmetode, vil 

der være en tilhørende tekst, som de skal læse inden.  

Derefter præsenteres opgaverne 1, 2, 3 og 4 med en opbygning med tilhørende symboler. 

Der kan være flere underopgaver i hver opgave, og de vil have samme symbol i alle 

vejledningerne. Der vil være en udførlig beskrivelse til eleverne om, hvad de skal i 

opgaverne. Ligeledes vil der ofte være et skema eller en kasse, hvor de kan skrive deres 

besvarelser.   

 lektion 

 Antal personer 

 Læringsmål 

 Opgaven 
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Primær litteraturliste 

Kilder, der er brugt direkte i denne vejledning 

Kristensen, Poul m.fl., Geografi undervisning – fagdidaktisk grundbog, GO forlaget, 2011 

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-maal-love-og-regler/Om-

folkeskolen-og-folkeskolen-formaal/Folkeskolens-formaal (01.08.16) 

http://www.emu.dk/modul/kom-i-gang-med-l%25C3%25A6ringsm%25C3%25A5lstyret-

undervisning (01.08.16) 

file:///C:/Users/Jane/Downloads/141010%20Endelig%20aftaletekst%207%206%202013.p

df (01.08.16) 

http://www.emu.dk/sites/default/files/Inspiration%20til%20arbejdet%20med%20l%C3%A6ri

ngsm%C3%A5l%20i%20undervisningen.pdf (01.08.16) 

http://www.emu.dk/modul/kom-i-gang-med-l%25C3%25A6ringsm%25C3%25A5lstyret-

undervisning (01.08.16) 

http://www.emu.dk/modul/kom-i-gang-med-l%25C3%25A6ringsm%25C3%25A5lstyret-

undervisning (01.08.16) 

http://www.folkeskolen.dk/42685/god-laering-kraever-struktur (01.08.16) 

http://www.leksikon.org/art.php?n=5140 (01.08.16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-maal-love-og-regler/Om-folkeskolen-og-folkeskolen-formaal/Folkeskolens-formaal
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-maal-love-og-regler/Om-folkeskolen-og-folkeskolen-formaal/Folkeskolens-formaal
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http://www.emu.dk/modul/kom-i-gang-med-l%25C3%25A6ringsm%25C3%25A5lstyret-undervisning
file:///C:/Users/Jane/Downloads/141010%20Endelig%20aftaletekst%207%206%202013.pdf
file:///C:/Users/Jane/Downloads/141010%20Endelig%20aftaletekst%207%206%202013.pdf
http://www.emu.dk/sites/default/files/Inspiration%20til%20arbejdet%20med%20l%C3%A6ringsm%C3%A5l%20i%20undervisningen.pdf
http://www.emu.dk/sites/default/files/Inspiration%20til%20arbejdet%20med%20l%C3%A6ringsm%C3%A5l%20i%20undervisningen.pdf
http://www.emu.dk/modul/kom-i-gang-med-l%25C3%25A6ringsm%25C3%25A5lstyret-undervisning
http://www.emu.dk/modul/kom-i-gang-med-l%25C3%25A6ringsm%25C3%25A5lstyret-undervisning
http://www.emu.dk/modul/kom-i-gang-med-l%25C3%25A6ringsm%25C3%25A5lstyret-undervisning
http://www.emu.dk/modul/kom-i-gang-med-l%25C3%25A6ringsm%25C3%25A5lstyret-undervisning
http://www.folkeskolen.dk/42685/god-laering-kraever-struktur
http://www.leksikon.org/art.php?n=5140
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