
[1] 
 

På kant med EU 

Det forgyldte landbrug - 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 Det forgyldte landbrug sætter fokus på elevernes evne til at anvende kildekritiske værktøjer. Eleverne får 

mulighed for at arbejde med statistisk materiale omkring EU budgettet og lære at forholde sig kritisk til forskellige kilder 

omkring landbrugsstøtten.  
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 Undervisningsplan for delemnet Landbrugsstøtten 

Opg Emne og 

delemne 

Kompetence-

område og   

-mål 

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Undervisningsbeskrivelse 

1 Argument

er og 

tendenser 

i en kilde i 

Dansk 

Læsning 

Eleven kan styre 

og regulere sin 

læseproces og 

diskutere 

teksters 

betydning i 

deres kontekst 

 

* Eleven kan kildekritisk vurdere 

bruger- og ekspertproduceret 

indhold 

*Eleven har viden om 

afsenderforhold og genrer på 

internettet 

 

*Eleven kan vurdere tekstens 

afsender og målgruppe 

*Eleven har viden om 

afsenderforhold og målgruppe 

 

 

 Jeg kan finde 

argumenter i en kilde 

 

 Jeg kan finde 

tendensen i en kilde 

 

Gruppearbejde 

 Læs præsentationen 

 Se filmen 

Landbrugsstøtten og 

skriv noter under filmen 

 Skriv hvilke appelformer 

filmen anvender 

 Vurdere argumentet efter 

filmen 

 Læs overblik over Den 

fælles landbrugspolitik  

 Find argumenterne for 

landbrugsstøtten, skriv 

dem i skemaet  

 

 Diskussion i grupper 
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omkring tendens i filmen 

og på hjemmesiden  

2 Kildekritik i 

Historie 

Kildearbejde 

Eleven kan 

vurdere 

løsningsforslag 

på historiske 

problemstillinger 

*Eleven kan forklare valget af 

kildekritiske begreber til analyse af 

historiske spor, medier og 

udtryksformer  

*Eleven har viden om kildekritiske 

begreber 

 

*Eleven har viden om kriterier for 

søgning af kilder 

 Jeg kan anvende 

kildekritiske værktøjer 

på kilder 

 

 Jeg kan vurdere en 

kildes troværdighed 

 

 Jeg kan udvælge 

troværdige kilder 

Gruppearbejde 

 Undersøg links og brug 

skemaet kildekritik 

 

Fælles diskussion på klassen  

 Diskuter på klassen, 

hvilke kilder I mener, er 

troværdige og hvilke er 

utroværdige.   

3 Statistik i 

Samfunds

-fag 

Samfundsfag-

lige metoder 

Eleven kan 

anvende 

samfundsfaglige 

metoder  

 

*Eleven kan finde relevante kilder 

*Eleven har viden om 

informationssøgning, herunder 

med digitale medier 

 

*Eleven kan tolke enkel statistik 

*Eleven har viden om typer af 

statistiske fremstillinger  

 

 

 Jeg kan læse en 

statistik 

 

 Jeg kan arbejde med 

statiske oplysninger  

 

 Jeg kan vurdere 

hensigten med at 

anvende tal eller 

statistik som belæg i 

Fælles på klassen 

 Læs om statistisk 

materiale 

 Diskutere fælles på 

klassen spørgsmålene 
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et argument 

4 Statistik 

og tal i 

kontekster 

– egne 

holdninger  

 

Dansk, 

Historie og 

Samfunds

-fag 

 

Alle 

kompetence-

områder og mål 

er i spil 

Alle tidligere færdigheds- og 

vidensmål er i spil 

 Jeg kan læse 

forskellige statiske 

oplysninger 

 

 Jeg kan vurdere 

kilden som de statiske 

oplysninger stammer 

fra 

 

 Jeg kan diskutere 

hvordan statiske 

oplysninger ændres af 

forskellige kontekster 

 

Individuelt 

 Individuelt vurderer tal 

og holdninger fra 

udvalgte kilder 

 Egne holdninger til 

tallene 

Fælles på klassen 

 Diskutere fælles på 

klassen jeres fund 

Individuelt 

 Vurder tal om 

landbrugsstøtten fra 

forskellige kilder. 

Skriv dem ind i skemaet 

herunder. 

 

Fælles på klassen  

 Diskuter i klassen jeres 
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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 

Hvis eleverne har svært ved at forstå begrebet tendens, så bed dem om at søge på computerne eller deres 

smartphones efter ordets betydning. På den måde får de øvet deres kildesøgekompetencer, og I kan så fælles 

snakke om elevernes forskellige søgeresultater. Det er en måde at snakke jer frem til begrebsforståelse.  

 

holdninger til tallene i de 

forskellige kilder.  
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o Opgave 2 

Det er vigtigt i den fælles opgave, at eleverne argumenterer for hvorfor de mener at kilderne er troværdige eller 

utroværdige. Især de manglende oplysninger på hjemmesider kan være forvirrende. Så er det vigtigt at forklare 

eleverne, at de manglende oplysninger gør, at siden er ugennemskuelig, og derfor ikke egnet som kilde, uanset 

om oplysningerne er rigtige eller ej. Brug eventuelt Wikipedia som eksempel. Når man søger efter noget ender 

man ofte på Wikipedia, men mens oplysninger om siden står der, og oplysningerne virker reelle nok, så er 

Wikipedia et open source site, hvilket betyder at alle kan skrive derinde. Derfor bør alle oplysninger fra Wikipedia 

bakkes op af yderlige kilder. Wikipedia bør med andre ord ikke anvendes som en selvstændig kilde når målet er 

troværdighed.  

o Opgave 3 

Den fælles gennemgang af artiklen ift. spørgsmålene styres af læreren. Eleverne skal her forholde sig til, hvorfor 

Messerschmidt kunne finde på at misbruge tallene. Tal om hvorfor nogle politikere kan finde på at misbruge 

statistikker og undersøg, hvad deres motivation er for dette. Fx at overbevise andre om et synspunkt, her at 

Messerschmidt underbyggede sin mening om at Danmark ikke skulle sige ja med tallene fra Ingeniørforeningen.  

o Opgave 4 

Fordi dette er en vurderingsopgave, hvor der tages udgangspunkt i elevernes egne subjektive vurderinger 

betyder det, at der vil være mange forskellige holdninger til tallene. Derfor er det vigtigt, at du hjælper eleverne 

med at argumentere for deres holdninger, hvorfor mener du det? Hvad bygger du det på? Vil du uddybe det?  
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Tal også med eleverne om, at nogle kilder ønsker at præsentere tallene på en bestemt måde, fx så de virker 

voldsomme. 

 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. Fx Eleven kan være med i en diskussion omkring en kildes brug af tal.    

 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 

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.  
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 Litteratur anvendt i elevmaterialet 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/index_da.htm (01.08.16) 

http://www.faktalink.dk/titelliste/holo (01.08.16) 

http://www.patriot.dk/66dan.html (01.08.16) 

http://www.holocaust-uddannelse.dk/Default.asp (01.08.16) 

http://www.holocaust.nu/ (01.08.16) 

http://www.folkedrab.dk/ (01.08.16) 

https://da.wikipedia.org/wiki/Holocaust (01.08.16) 

http://www.altinget.dk/artikel/patentmodstanderne-misbruger-ingenioerforeningens-tal (01.08.16) 

http://www.eu.dk/fakta%20om%20eu/politikker/budget (01.08.16) 

http://www.eu.dk/da/spoergsmaal-og-svar-folder/hvor-meget-udbetales-der-i-landbrugsstoette (01.08.16) 

http://mfvm.dk/landbrug/landbrugsstoette/ (01.08.16) 

 

 


