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Titel: Helle Thorning-Schmidt – vejen til magten 

Tema: Folketingsvalg 2015  
Fag: Samfundsfag, Mediefag  
Målgruppe: Gymnasiale uddannelser 

  

DR1, 03.10.2011, 30 min. 

Helle Thorning-Schmidt bliver født ind i en middelklassefamilie i Rødovre i 1966, men da forældrene bliver 
skilt, flytter hun med mor og søster til mere ydmyge kår i et boligbyggeri i Ishøj. Hun er dygtig og 
diskussionslysten i skolen og bliver som ung politisk aktiv på venstrefløjen. Hun studerer senere 
statskundskab og bliver i 1999 stemt ind i Europaparlamentet. I 2005 bliver hun valgt ind på Østerbro og 
overtager formandsposten i socialdemokratiet. I 2011 vinder rød blok valget og Danmark får sin første 
kvindelige statsminister.  

 

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 
 
Samfundsfag B stx: 
Politik 
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– politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme 
– demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet 
– magtbegreber 
 
Mediefag B stx  

– anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film og tv-produktioner 
– redegøre for forskellige dramaturgiske modeller og fortælleforhold 
– anvende forskellige analysemetoder 
– redegøre for, hvad der karakteriserer fakta, fiktion og blandinger mellem disse former 
– redegøre for centrale genrer og programtyper 

 
 

Ideer til undervisningen 
 
Samfundsfag 
Udsendelsen kan bruges når eleverne skal undersøge processer omkring magt og politisk meningsdannelse. 
Hvem sætter den politiske dagsorden, hvilke interesseorganisationer, partier og andre aktører kæmper om 
at påvirke mediernes dagsorden? Hvilken rolle spiller medierne for demokratiet, og hvordan er effekten? 
Man kan også arbejde med de klassiske politiske ideologier og de danske partiers højre-venstre placering. 
Til at konkretisere Socialdemokratiets ideologi vil det være oplagt at dække området omkring 
velfærdsprincipper. Udsendelsen kan indgå i en analyse af hvilke fordelingspolitiske og værdipolitiske 
emner, der dominerer i en valgkamp, og hvilken betydning det har for valgets udfald og for partierne. Man 
kan også vælge at anvende udsendelsen under emnet om magt og demokratiopfattelse i forhold til hvordan 
magt og indflydelse er og bør være fordelt i det danske politiske system. 
Ud fra et kønspolitisk aspekt kan udsendelsen anvendes i forhold til Helle Thorning-Schmidts position som 
første kvindelige leder af Socialdemokratiet og Danmarks første kvindelige statsminister.  
 
Udsendelsen vil være oplagt at bruge i mediefag i forbindelse med analyse af tv-produktioner. Udsendelsen 
kan indgå i et forløb og anvendes når der skal arbejdes med centrale genrer og programtyper. Man kan 
analysere udsendelsen ud fra tre overordnede synsvinkler: 
En æstetisk synsvinkel (hvilket formsprog anvendes og med hvilket formål)? 
En kommunikativ synsvinkel (hvem henvender produktionen sig til og med hvilken betydning)? 
En kulturel synsvinkel (hvilken samfundsmæssig og historisk sammenhæng indgår udsendelsen i)? 

 
Denne udsendelse indgår i materialesættet ”Folketingsvalg 2015”. 


