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Tema:  Populisme i europæisk politik  
Fag:  Samfundsfag, dansk  
Målgruppe: Lærere på gymnasiale uddannelser 

DR2, 27.05.2014, 53 min. 

I lyset af en stigende utilfredshed med den økonomiske krise og høje arbejdsløshed har Marine Le Pen i 
Frankrig, Geert Wilders i Holland, Viktor Orbán i Ungarn og Beppe Grillo i Italien opnået en støt stigende 
opbakning til deres politiske budskaber. En årsag er måske, at de har enkle svar på komplicerede 
spørgsmål. Uanset emnet er svaret: Stop indvandringen, EU og den magtfulde elite. De opnåede alle stor 
tilslutning ved EU-valget i 2014, 
men er de virkelig på vej til 
magten ved nationale 
folketingsvalg i deres respektive 
lande? Premierminister Orbán 
fører i Ungarn en politik, der ikke 
udfordrer det højreekstremistiske 
parti Jobbik, og også i andre 
europæiske lande er en populistisk 
statsminister slet ikke usandsynlig 
inden for en overskuelig horisont. 

 
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 

International politik 
- aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt 

Samfundsfag B stx: 
Politik 

- politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme 
- demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet 
- magtbegreber 

Dansk A stx 
Det sproglige stofområde 

- sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik 
- argumentationsanalyse 
- retorisk analyse 
- kommunikationsanalyse. 
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Det mediemæssige stofområde 
- dokumentartekster 

Ideer til undervisningen 
Samfundsfag. Udsendelsen kan danne baggrund for arbejdet med politiske ideologier, som de kommer til 
udtryk i bl.a. den populistiske bølge, der præger store dele af det europæiske politiske landskab. Er der tale 
om nye ideologier eller kan man se referencer til eksisterende ideologier? Historiske referencer? 
Eleverne kan gennem udsendelsen også få et indtryk af tonen og nuancerne i den europæiske politiske 
debat, samtidig med at der lægges op til en diskussion af magt og demokratibegrebet. 
Der kan også arbejdes med, hvor stærkt - eller svagt - de populistiske strømninger står i dansk politik. 
Herudover kan man også vælge at fokusere på et enkelt område, f.eks. holdningen til EU, og de politiske 
institutioner generelt. 
I en større politisk og historisk sammenhæng vil udsendelsen kunne finde anvendelse i arbejdet med 
”syndebuk-motivet” i såvel en samtidig som historisk kontekst. 
 
Udsendelsen vil tillige 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 ved at fokusere på dokumentargenren. 
 
 
Denne udsendelse indgår i materialesættet ”Folketingsvalg 2015”. 


