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EU – et udemokratisk kapitalistisk projekt - 

elevvejledning 

Under dette delemne – EU, et udemokratisk kapitalistisk projekt – skal du bruge de 

kompetencer og færdigheder du har trænet i de andre forløb af ”På kant med EU.” 

Nu skal du anvende det du har lært I praksis. Du 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. Hvis du har brug for 

inspiration omkring scenarier, kan du genlæse delemnet Fred, forsoning og Terror, hvor 

der er en uddybende beskrivelse.  

Dit udgangspunkt bliver et af partierne i folketinget. Du skal undersøge deres holdning til 

EU, og skrive en indledende tale med holdninger og argumenter FOR eller IMOD et 

eventuelt Danexit (sammentrækning af Danmark og exit). Det skal du gøre ved at inddrage 

appelformerne og scenarier som et undersøgelsesredskab for, hvad der vil ske, hvis 

Danmark melder sig ud af EU. Husk, det er partiernes holdning og ikke jeres egen 

holdning du skal argumentere for! 

Afslutningsvis afholder klassen et topmøde, hvor du og dit parti skal bidrage med en 

indledende tale om jeres holdning til Danexit. Samtidig med det skal I have forberedt 

argumenter for jeres holdning, så I er klar til forhandlinger ved topmødet.  

Vejledningen til de opgaver I bliver stillet overfor og for eksempel opbygningen af taler og 

argumenter, bliver præsenteret på de næste sider. Det er små selvstændige opgaver, som 

afsluttes med topmødet. God fornøjelse!  
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Opgave 1 

 25 min. 

 Gruppearbejde 3-4 personer 

 

 Læringsmål 

Jeg kan identificere argumenter og vurdere en kildes tendens. 

 

 Identificere argumenter og find tendensen 

Se filmen EU – et udemokratisk kapitalistisk projekt, læs Bent Winthers blog, 

(samfundsredaktør på Berlingske) og læs artiklen på videnskab.dk som 

baggrundsviden for scenariedannelsen. Udfyld derefter skemaet på næste side. 

Hvis I er i tvivl om, hvordan man identificere argumenter og finder tendens, så 

genlæs delemnerne EU – et marked uden grænser og Det forgyldte landbrug.  

 

 

 

Scenarie:  

Danmark afholder topmøde, hvor de politiske partier i folketinget får 

muligheden for at forhandle sig frem til, hvorvidt Danmark i kølvandet på 

Brexit (En sammentrækning af ordet British exit), skal forlade EU sammen 

med Storbritannien.  

Bonusinfo: Danmark blev i 1972 indmeldt i EF sammen med Storbritannien.    
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Argumenter og tendens 

Kilde Argumenter Tendens 

Filmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bentwinther.blog

s.berlingske.dk/2016/0

3/05/foelger-danmark-

briterne-ud-af-eu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://videnskab.dk/kul

tur-samfund/hvad-

sker-der-hvis-

storbritannien-melder-

sig-ud-af-eu 
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Opgave 2 

 15 min. 

 

 Gruppearbejde 4 personer 

 

 Læringsmål 

Jeg kan anvende kildekritiske værktøjer til at analysere kilder. 

Jeg kan vurdere en kildes troværdighed. 

Jeg kan udvælge troværdige kilder. 

Jeg kan læse en faglig tekst og finde argumenter og holdninger. 

 

 Holdning til EU 

I skal nu undersøge jeres partis holdning til EU, anvend kildekritiske værktøjer til 

både søgning, udvælgelse af kilder og vurderingen af deres troværdighed.  

 

Opret et dokument fx på Google. Docs, Word eller lignende skriveprogrammer, hvor 

I kan skrive løbende på jeres EU projekt.  
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Søg efter jeres parti og EU og undersøg kilderne ud fra følgende punkter: 

 

1. Identificerer kilden – hvilken slags kilde er det? 

 

 

2. Afsender – hvor eller hvem stammer kilden fra? 

 

 

3. Formålet med kilden – Hvorfor blev kilden lavet eller hvad blev den brugt til? 

 

 

4. Modtager – hvem er målgruppen?  

 

 

5. Tid – hvornår er kilden fra, hvis det er en hjemmeside, hvornår er den sidst 

opdateret? 

 

6. Tendens – er kilden objektiv, belyser emnet fra begge vinkler og forholder sig 

faktuelt til emnet. Eller er den subjektiv og udtrykker afsenderens holdning? 

 

7. Troværdighed – vurder kildens troværdighed på baggrund af de foregående 

spørgsmål. 

 

8. Hvad er ifølge kilden de positive eller negative konsekvenser ved EU? 
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Opgave 3 

 25 min. 

 

 Gruppearbejde 

 

 Læringsmål 

Jeg kan bruge appelformer til at udtrykke en holdning. 

Jeg kan argumentere for en konkret holdning, som ikke nødvendigvis er min egen  

 

 Nu har I fundet en, to eller flere kilder, brug også filmen EU – et udemokratisk 

kapitalistisk projekt, artiklen eller indlægget på bloggen i opgave 1. Forbered en tale 

enten FOR eller IMOD, at Danmark skal forlade EU samarbejdet. Argumenter med 

udgangspunkt i jeres partis holdning til EU. Inddrag holdningen til Danmarks 

udmeldelse af EU, hvis den står i en af kilderne. Brug forskellige appelformer i talen 

og brug argumenter, som både indeholder påstand, belæg og hjemmel, enten 

direkte eller indirekte. (Genlæs delemnerne Mennesker på flugt og EU – et marked 

uden grænser for beskrivelser og eksempler på argumenter og appelformer)  

  

Skriv videre i jeres dokument.  
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Herunder en guide til talen, se de små bokse omkring appelformer og argumenter.  

Arbejdsformer I skal… Gode råd 

Skabelsen Forberede jeres tale ved at 

undersøge emnet og 

formulere de gode 

argumenter – anvend 

appelformerne 

Husk at holde jer til emnet 

Organisering Opstil teksten så der er en 

indledning, en hovedtekst, 

hvor argumenterne foldes 

ud og en afsluttende del, 

hvor konklusioner og 

konsekvenser 

understreges.  

 

Start med at præsentere jeres emne, 

dernæst kommer argumenterne med 

belæg og evt. hjemmel 

Afslut med nogle konkluderende tanker. 

Gerne med et rigtig godt afsluttende 

argument 

Fremførelse Vær opmærksom på jeres 

fremtoning, kropssprog, 

læg nogle få kunstpauser 

ind, få øjenkontakt.  

Husk at have lært talen så meget udenad 

så I ikke kigger for meget i papirerne. 

(Evt. skriv små stikkort til jer selv) 

 

 

 

 

 

 

Appelformer 

Ethos: Troværdighed 

Pathos: Følelserne 

Logos: Logik 

Argument 

Påstand: synspunkt som afsenderen 
ønsker at overbevise modtageren om.  

Belæg: Belæg er begrundelse til at 
underbygge påstanden med.  

Hjemmel: Fx en norm, noget der ikke 
kan modsiges.  
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Opgave 4 

 25 min. 

 

 Gruppearbejde 

 

 Læringsmål 

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.   

 

 Nu hvor I har skrevet en tale, skal I diskutere hvilken betydning og mulige 

konsekvenser der er ved et Danexit. Tag stadig udgangspunkt i partiets holdning. 

Lav en præsentation af diskussion og argumenter for, hvad der vil ske, hvis 

Danmark vælger at træde ud af eller blive i EU. 

Brug fx Planche, PowerPoint, Prezi eller Slideshow som kan findes på 

https://www.skoletube.dk/, hvor der er vejledninger.. 

 

Hvis I fx er et parti FOR Danexit, så kan scenarieanalysen beskrive, hvordan 

Danmark får sin selvstændighed tilbage, at vi fx kan bibeholde vores lave værdier 

for kræftfremkaldende stoffer i legetøj, men scenariet IMOD kan være en 

devaluering af kronen, at vi ikke kan rejse frit i Europa osv. Find selv på flere.   

 

 

 

 

 

 

Herunder en guide til scenarieanalyse, som kan indgå i præsentationen 
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 På baggrund af jeres scenarieanalyse skal I formulere nogle krav som I ønsker at få 

opfyldt, hvis I skal gå på kompromis med jeres holdning.  

 

 

 

 

Type af problemstilling Indledes med… Eksempel 

Redegørelse af 

handlemuligheder 

Hvad kan vi gøre? 

 

 

Træde ud.. 

 

Blive… 

Analyse af 

handlemuligheder 

Hvorfor skal vi blive/træde 

ud? 

 

Argumenter enten FOR eller 

IMOD 

Diskuterer og reflekterer 

over handlemuligheder 

Hvilken betydning…? 

 

 

 

 

 

Hvilken betydning har det 

hvis Danmark bliver og hvis 

de træder ud? 

 

Beskriv scenarierne, der 

kunne udvikle sig når 

resultatet er klar.  

 

Brug gerne appelformer ved 

præsentationen 
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Opgave 5 

 45 min.  

 

 Gruppearbejde 

 

 Læringsmål 

Jeg kan forberede en præsentation. 

 

 Forberedelse til topmødet 

Nu går jeres forberedelsen i gang. Gør jeres tale og jeres præsentation færdig og 

bliv helt skarpe på jeres argumenter. Vælg hvem der skal holde den indledende tale 

og hvem der skal præsentere jeres scenarieanalyse. De to der vælges skal sidde 

ved bordet til Topmødet, de restende skal være spindoktorere. 

 

Læreren er ordstyrer under topmødet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spindoktor 

 En politisk rådgiver, der giver gode råd om, hvordan partiet eller 

den enkelte politikere bør præsentere en sag. 

Spindoktorernes opgave på dette topmøde er at finde argumenter 

for partiets sag og mod de andres sag, ud fra hvad de andre siger i 

deres indledende taler og i deres præsentationer.  
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Opgave 6 

 2 lektioner. 

 

 Fælles på klassen 

 

 Læringsmål 

Jeg kan holde en tale. 

Jeg kan argumentere for en holdning med udgangspunkt i et parti. 

Jeg kan finde argumenter. 

 

 Topmødet 

☀ Læreren byder velkommen til topmødet om Danexit.  

 

☀ Hver gruppe præsenterer deres indledende tale. 

 

☀ Hver gruppe præsenterer deres scenarieanalyse. 

 

☀ Diskussionsrunde: Alle partier har mulighed for at markere og komme med 

holdninger til det de andre har præsenteret. Husk at bruge partiets navn, hvis 

I vil svare direkte på noget de har sagt. Spindoktorerne kommer løbende 

med små sedler med argumenter eller forslag til svar på de andres 

diskussioner. 

 
☀ Hold en pause på ca. 10 min. Her kan partiet forsøge at finde allierede, 

andre grupper med argumenter, som ligner deres egne, eller lave aftaler om 

at droppe nogle af sine krav, mod støtte fra et af de andre partier.  
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☀ Topmødet starter igen, og de partier, som eventuelt har lavet aftaler med 

andre, præsentere deres forslag om at droppe visse krav mod andre aftaler 

(dem som man er blevet enige om med sine allierede). 

 
☀ Hold en kort pause inden de afsluttende bemærkninger, og partierne skal nu 

på hårdt arbejde, for de kan nå at lave nye aftaler med andre partier. 

 
☀ Afsluttende bemærkninger: Alle partier præsenterer deres endelige krav, og 

de afsluttende forhandlinger starter. Alle partier overvejer om de kan afgive 

nogle mod at andre bibeholdes. 

 
☀ Afstemning: Hvis 2/3 af partierne stemmer FOR eller 2/3 stemmer IMOD at 

Danmark forlader EU, er der truffet en beslutning.  

 
☀ Hvis der ikke opnås enighed, udskrives der valg, så er det i stedet Danmarks 

borgere der skal stemme! 

 
☀ Topmødet er slut. 
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☀ Evaluering 

 Skriv din evaluering af hele forløbet  

Skriv i tekstboksen: 

Hvordan har du oplevet forløbet? Hvad var godt, hvad var svært, hvad har du lært (skriv 

mindst 3 ting) 

  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Tror du at du kan bruge det du har lært under dette forløb? I skolen? I den virkelig verden? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 


