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

DR2, 30.04.2012, 34 min. 

 

Hvad kan man tillade sig at sige om andre 
mennesker? En film om tonen i indvandrer- og 
flygtningedebatten fra 1980'erne og ind i det nye 
årtusinde. Det som i 1980erne kun blev sagt af 
mennesker på den yderste højrefløj, er i dag 
almindeligt at sige blandt politikere henover 
midten i dansk politik. Filmen dykker tilbage 
gennem 25 års arkivoptagelser og trækker både 
komiske og skræmmende spor op i den offentlige 
debat. Filmen indledes med et citat af Victor 
Klemperer, der i 1940'ernes Tyskland analyserede, 
hvorledes nazismens retorik i den periode gradvis 
blev en selvfølgelig del af det tyske dagligsprog.  

Billedet er fra tv-udsendelsen. 

 
Faglig relevans / kompetenceområder 
Samfundsfag A stx: 
Sociologi  

- identitetsdannelse og socialisation 
- massemedier og politisk meningsdannelse 
- social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring. 

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. 

Økonomi 
- velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund 
- økonomiske styringsprincipper, herunder bæredygtig udvikling 
- makroøkonomiske sammenhænge, multiplikatorvirkning, målkonflikter og styring nationalt, 

regionalt og globalt. 
International politik 

- Danmarks suverænitet og handlemuligheder 
- aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt 
- globalisering og samfundsudvikling.  
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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 en dokumentarfilm, der via en række Tv-citater, en gennemgående fortæller 
og et stærkt malende billedsprog prøver at trække en linie op i 3 årtiers debat om indvandring. Vægten er 
lagt på ordene og deres betydning, som titlen også indikerer. Udsendelsen fremstår mere som en mosaik, 
end et egentligt stykke journalistisk 
opklaringsarbejde. Udsendelsen er derfor 
både anvendelig som debatoplæg og kan 
også i et vist omfang bruges som 
dokumentationsmateriale. 
Flygtninge/indvandrer-problematikken er 
allerede før valget er udskrevet (oktober 
2014) blevet et emne i valgkampen, og som 
sådan er udsendelsen brugbar som indgang 
til et arbejde med valgtemaer – både 
tidligere som kommende. 
Samtidig er der en sociologisk synsvinkel, 
hvor udsendelsen bl.a. kan indgå i arbejdet med massemedier og politisk meningsdannelse. Og videre over i 
det politiske felt, der ser på politiske skillelinjer og vælgeradfærd. 
Men også i forhold til områderne økonomi og international politik vil udsendelsen kunne bidrage. Ganske 
vist er udsendelsen qua sin genre subjektiv, men vil trods det kunne medvirke til en større indsigt i den 
aktuelle politiske debat på de nævnte områder. 
 
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”. 


