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Deadline (29.01.2015) om skolevalg 2015 

 

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

DR2, 29.01.2015, 30 min. (indslaget ligger fra minuttal 12:45 til minuttal 31:45). 

 

Folkeskoleelever fra 800 danske skoler har i dag stemt, som om de skulle sammensætte et nyt Folketing. 
Resultatet blev en jordskredssejr til Blå Blok, men egentlig er det selve processen op til skolevalget, som det 
har handlet om, nemlig at engagere flere unge i politik og opretholdelsen af det repræsentative politiske 
demokrati i Danmark. Vært Camilla Thorning taler i studiet med en valgforsker og professor i 
samfundsvidenskab og 2 unge politikere om implikationerne af skolevalg 2015  

 

 

Billedet er fra tv-udsendelsen. 

 
Faglig relevans / kompetenceområder 
Samfundsfag A stx: 
Sociologi  

- identitetsdannelse og socialisation 
- massemedier og politisk meningsdannelse 
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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. 

 

Ideer til undervisningen 
Samfundsfag.  I denne udgave af Deadline bruges det i januar 2015 afholdte skolevalg til afsæt for en 
drøftelse af, hvorfor så mange førstegangsvælgere undlader at stemme, og hvad det betyder for vores 
demokrati. 
Det grundlæggende spørgsmål er, om det er et demokratisk problem, eller politisk indflydelse og virke blot 
skal defineres bredere end til det der foregår på Christiansborg? 
Medvirkende er Kasper Møller Hansen, professor, KU som gør rede for udviklingen i valgdeltagelsen blandt 
de 18-29 årige, og ser på det demokratiske perspektiv i ovennævnte problematik. 
Anders Vildsø Andreasen, formand for Yngresagen og Morten Ryom, folketingskandidat for 
Socialdemokratiet diskuterer, hvad der kan gøres for at få flere unge til stemmeurnerne, og hvad problemet 
er ved at de unge ikke stemmer. Blandt temaerne er nærhed i forhold til de politiske beslutninger, 16-års 
valgret, politisk bevidsthed og politisk aktivitet samt ”politisk identifikation”. 
Udsendelsen giver mulighed for, at man kan inddrage elevernes egne holdninger til demokrati og valgret, 
og deres eventuelle erfaringer med stemmeafgivning. 
 
 
 
 
Denne udsendelse indgår i materialesættet ”Folketingsvalg 2015”. 


