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Danmarks valg (Partilederrunde 2011) 

Tema:  Dansk politik  
Fag:  Samfundsfag, dansk  
Målgruppe: Lærere på gymnasiale uddannelser 

DR1, 13.09.2011, 90 min. 

Vi fejrer det danske folkestyre og inviterer hele Danmark med til den afgørende partilederrunde. De 9 
partiledere er på scenen over for 1800 vælgere i Koncerthuset, heriblandt folketingsmedlemmer og borgere 
fra alle landets kommuner og vælgere, der er i tvivl om, hvor de skal sætte deres kryds.  
 

 
 
Billedet er fra tv-udsendelsen. 

 
Faglig relevans / kompetenceområder 
Samfundsfag A stx: 
Politik 
– politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer og 
vælgeradfærd 
– magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemet 
– forskellige typer politiske systemer, herunder EU. 
Samfundsfag B stx: 
Politik 
– politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme 
– demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet 
– magtbegreber 
– forskellige politiske systemer, herunder det danske politiske system og EU. 
Samfundsfag C stx: 
Politik 
– politiske partier i Danmark og politiske ideologier, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme 
– politiske beslutningsprocesser i Danmark 
– demokrati og menneskerettigheder i en globaliseret verden, herunder betydningen af retssystemet. 
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Dansk A stx 
Det sproglige stofområde 
Det sproglige stofområde har som sit genstandsfelt et genremæssigt varieret udvalg af tekster, talte såvel 
som trykte, hvorpå der kan anlægges en sproganalytisk tilgang. 
Her arbejdes blandt andet med: 
– sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik 
– argumentationsanalyse 
– retorisk analyse 
– kommunikationsanalyse. 
 

Ideer til undervisningen 
Samfundsfag. Udsendelsen er som titlen siger en partilederrunde op til folketingsvalget i 2011, men den er 
ikke helt traditionel. Hvor det i tidligere partilederrunder i høj grad har været partilederne og værterne, der 
har defineret aftenens emner, er disse emner formelt set givet af vælgerne. Runden består af 9 spørgsmål – 
et til hver partileder. Efter hvert svar har de øvrige ledere mulighed for at kommentere svaret. De politiske 
forskelle – og ligheder bliver i udsendelsen trukket op, så der lægges op til en analyse af, hvor tydeligt eller 
utydeligt de politiske ideologier står i dansk politik. Ydermere kan udsendelsen give eleverne et indtryk af 
tonen og nuancerne i den politiske debat.   
Man kan også vælge at fokusere på debattens emner, og arbejde med politiske analyser af, hvor Danmark 
så står i dag – knap 4 år senere – og hvilke emner, der præger den politiske debat nu - ved indgangen til et 
valgår. 
Herunder kan man også vælge at fokusere på et enkelt område, f.eks. de politiske partiers holdning til EU, 
overførselsindkomster, uddannelse etc. 
 
Udsendelsen vil også være oplagt at bruge i dansk i forhold til arbejdet med det sproglige stofområde – eks. 
argumentationsanalyse, retorisk analyse, kommunikationsanalyse, men den vil også kunne finde 
anvendelse i arbejdet med det mediemæssige område. 
 
 
Denne udsendelse indgår i materialesættet ”Folketingsvalg 2015”. 


