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Kapitelmærkning

Hvorfor elsker de Trump?
Målgruppe: 9. til 10. klasse. GU, VU

Beskrivelse
En rejse ind i Trumpland: Her er politik blevet en stammekrig, hvor loyalitet overfor stammen er vigtigere end
hensynet til nationen. Uanset hvad Trump gør eller siger  så ser og hører hans tilhængere noget andet end
resten af USA  og verden.

Pædagogisk note
Semantiske læremiddel, som dækker følgende kompetenceområdet i Samfundsfag Politik med særligt henblik
på færdigheds og vidensmålområderne Demokrati samt Medier og politik.
Fokusset er på Med udgangspunkt i Trump og nogle af hans vælgere undersøger denne tvudsendelse,
hvordan forholdet mellem vælgere, politikere, medier og politik er i dag og hvilke demokratiske udfordringer
dette giver.
Læreren kan udvælge kapitelinddelingen, som også er inddelt i 5 temaer, som eleverne skal arbejde med. Her
kan eleverne i grupper enten arbejde med de samme eller med forskellige kapitelnedslag eller en kombination.
I den pædagogiske vejledning er der også forslag til undervisningen inden og efter selve arbejdet med tv
udsendelsen.

Kapiteloversigt og kapitelindhold
Kapitelsæt: Kapitelindeling til Pædagogisk vejledning
Denne kapitelinddeling arbejder med en række temaer omkring emnet, disse og måden hvordan man kan
arbejde med tvudsendelsen står beskrevet i den pædagogiske vejledning
01:

Introduktion til tvudsendelsen  SLUT 00:01:14
SE AFSNIT og få et kort resume af hvad udsendelsen handler om.

02:

TEMA 1: Hvad karakteriserer Springfield som by?  SLUT 00:02:16
00:01:16
SE AFSNIT og diskuter: I hvilken stat ligger Springfield og hvor er det i USA (google evt. det og find
byen på Google Maps eller tilsvarende)? Hvor ligger Springfield i forhold til det man kalder Bibelbæltet
(se evt. billedet på https://www.kristendom.dk/indføring/hvaderbibelbæltet) Hvad karakteriserer
Springfield (læs evt. den første passage ned indtil overskriften Aberetssagen)? Overvej Hvorfor det mon
netop er disse amerikanere, som er glade for Trump?
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03:

TEMA 1: Hvad karakteriserer en typisk Trumpvælger  SLUT 00:03:32
00:02:17
SE AFSNIT og diskuter: Hvad arbejder han med? hvordan er vedkommende placeret i samfundet? har
han en høj eller lav uddannelse? Interesserede han sig for politik inden? Hvor mange stemmer typisk til
et valg i USA? Hvad er det ved Trump, som gør at folk får lyst til at stemme igen? Og er det ikke positivt
eller?

04:

TEMA 2: Hvordan fremstilles Trump? SLUT 00:03:01
00:02:43
SE AFSNIT og diskuter: Hvad hedder de to bøger, som vælgeren læser? Hvad handler den ene om ?
Hvad minder bogens fortælling om  minder den mest om en politisk beretning eller en religiøs fortælling/
myte? Kom gerne med eksempler på andre tekster eller lign, som minder om dette? Hvilke fag arbejder
i typisk med det i ? Hvordan har I det med at man læser mange bøger om den man stemmer på  Hvad
kan være bekymrende for demokratiet i forhold til ovenstående spørgsmål?

05:

TEMA 1 + 2: Hvor får Trumpvælgere deres nyheder og viden fra ? SLUT 00:04.39
00:03:34
SE AFSNIT og diskuter: Hvilke medier får Trumpvælgeren her sine nyheder fra? Hvilke fordele og
ulemper kan der være ved at få sine nyheder fra sociale medier? Mon nyhederne selekteres (vælges) og
hvad vælges de mon udfra? Er Fox News et neutralt, venstre eller højreorienteret medie? Hvordan kan
man kendetegne Fox news? Se evt. https://mediabiasfactcheck.com/foxnews/

06:

TEMA 1: Hvad karakteriserer en Trumpvælger og hvad interesserer de sig for? SLUT
00:04:40
00:05:38
SE AFSNIT og diskuter: Hvad karakteriserer en typisk Trumpvælger? Hvordan er deres job og
økonomi? Er de mon vindere eller tabere af globaliseringen? Hvad bekymrer de sig for? og hvorfor er
Trump interessant for dem?

07:

Hvorfor kommer Trump til Springfield? SLUT 00:06:22
00:05:39
SE AFSNIT og diskuter: Hvorfor kommer Trump til Springfield, hvad er det han gerne vil opnå? Hvorfor
mon Missouri er en vigtig stat for Trump? Hvilke farer er der for Trump, hvis demokraterne kommer til
magten i Senatet?

08:

TEMA 1: Hvad karakteriserer en Trumpvælger? SLUT 00:07:44
00:06:24
SE AFSNIT  og diskuter: Hvad karakteriserer en typisk Trumpvælger? Hvorfor har hun ikke et pas?
Hvad tror I det betyder for ens forståelse for verdenen, hvis man ikke har rejst rundt i den? Hvilket livssyn
viser hun? Hvad skal man gøre for at få hjælp? Hvorfor er hun glad for Trump?

09:

10:

TEMA 1: Hvordan hænger Trumps adfærd sammen med sine vælgere? SLUT
00:07:46
00:09:46
SE AFSNIT og diskuter: Hvordan hænger Trumps adfærd sammen med et mere stilfærdigt kristent syn
på tilværelsen? Hvordan har vælgeren det med Trumps kvindesyn? Hvordan argumenterer vælgeren for,
at hun stadig støtter ham?
TEMA 3: Hvorfor ønsker denne vælger at stemme på Trump? SLUT 00:10:47
00:09:50
SE AFSNIT og diskuter: Hvordan adskiller denne vælger sig fra mange af de andre vi har mødt i
udsendelsen? Hvad mener han med, at han repræsenterer de fattige og middelklassen? Hvad menes
med minimalstat (se evt.: https://da.wikipedia.org/wiki/Minimalstat ) Hvordan opfatter de Demokraterne?
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11:

TEMA 3: Hvorfor er denne vælger så tilfreds med Trump? SLUT 00:11:51
00:10:48
SE AFSNIT og diskuter: Hvorfor er vælgeren så tilfreds med Trump? Hvad er det vigtigste Trump har
gjort? Og hvilke to grunde er der til, at Højesteret er så vigtig i amerikansk politik? Hvem tror I der
egentlig udpeger nye dommere  dem som giver penge til Trump eller Trump eller nogle andre? Hvilke
demokratiske udfordringer ser vi i dette klip?

12:

TEMA 1: Hvorfor er det, at Trump har fået succes? SLUT 00:12:11
00:11:52
SE AFSNIT og diskuter: Hvilke argumenter bliver givet for at mange amerikanere stemmer på Trump?
Tror i han har ret i hans argumentation?

13:

14:

15:

16:

TEMA 1: Hvordan forholder en Trumpvælger sig til racespørgsmålet? SLUT
00:12:13
00:14:42
SE AFSNIT og diskuter: Hvordan forholder Trumpvælgeren sig til racespørgsmålet? Er han i mod andre
end hvide? Hvad er det han oplever nu føler han? Hvad mon det er han føler Trump kan i forhold til dette?
TEMA 2 og 4: Hvorfor udsender Trump misvisende udsagn og hvorfor tror hans
00:14:43
vælgere på det? SLUT 00:17:00
SE AFSNIT og diskuter: Hvorfor sender trump misvisende udsagn ud på eks.vis Twitter? hvad får han ud
af det? Hvorfor tror mange af hans vælgere på ham, selvom man kan bevise, at han ikke taler sandt eller
endda nogle gange lyver? Hvilke nyhedsmedier bruger Trumpvælgere typisk og hvilke problemer kan
der være ved disse? Hvordan er de politisk orienteret (se evt. https://mediabiasfactcheck.com/fox
news/ )? Hvilke demokratiske udfordringer kan det give?
TEMA 5: Hvordan er samtaler om politik blevet i USA? SLUT 00:17:58
00:16:58
SE AFSNIT og diskuter: Hvorfor kan man ikke samtale almindeligt om politik i USA? Hvordan kan det
være at diskussionerne er blevet så polariserede? Og hvilken betydning kan det mon få for
demokratiet? Hvad kan man gøre for at man kan samtale omkring politik på tværs af politiske holdninger
og ståsteder?
TEMA 3: Hvorfor bruger nogle 25 millioner $ på konservative kandidater? SLUT
00:17:59
00:19:29
Hvor mange penge bruger Trumpvælgeren og hans far på at støtte konservative kandidater i
valgkampen? Hvad vil de have ud af det? Hvad skal han have igen? Hvad er målet? Hvorfor kan det
være problematisk i forhold til politik og demokrati? Fremstår politik i klippet mest som en vare i et
marked eller som politik i et demokratisk perspektiv?

17:

TEMA 3: Hvordan er Trumps forhold til medierne? SLUT 00:19:49
00:18:52
SE AFSNIT og diskuter: Hvorfor har de hyret Trump og hvorfor bruger de lige det ord  hvilke signaler
sender det? hvad er det Trump kan i følge vælgeren? Hvad menes der med, at Trump ignorerer
(bypass) medierne? Hvilken ny betydning får det for relationen mellem politik  medier  vælger. Hvilke
demokratiske fordele og ulemper giver dette?

18:

TEMA 4: Hvordan har Trump det med sandheden? SLUT 00:20:36
00:19:50
SE AFSNIT og diskuter: Hvordan har Trump det med sandheden, hvad siger hans vælger? Hvad siger
Washington Post? Er Washington Post mon en troværdig kilde? Hvordan synes vælgeren de tidligere
præsidenter har klaret sig? Hvad kunne de have gjort for at klare sig bedre? Synes i det vigtigste er
hvordan man kommer til målet (omgås sandhed osv) eller at nå målet politisk? Hvad betyder det for
demokratiet?
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19:

TEMA 1 og 2: Hvordan er stemningen? SLUT 00:21:14
00:20:38
SE AFSNIT og diskuter: Hvordan virker stemningen? tror I at man kunne får 11000 til et møde hvis Lars
Løkke Rasmussen møder op? Hvilke demokratiske fordele og ulemper kan der være, når så mange
møder op og kun en taler?

20:

TEMA 2: Hvad er det for et budskab Trump leverer? SLUT 00:22:33
00:21:15
Hvad er det for et budskab/ pointe Trump fortæller? Hvorfor genfortæller han igen og igen om hans sejr
på valgnatten? I hvilke fag i skolen arbejder man med genfortællinger? Hvad kan genfortællinger blive til
over tid? Hvorfor prøver Trump at skabe en stammementalitet? Og er det sundt for demokratiet? Hvilke
fordele og ulemper er der ved dette?

21:

TEMA 1: Hvordan virker vælgerne? SLUT 00:23:04
00:22:34
SE AFSNIT og diskuter: Hvilke følelser giver vælgerne udtryk for? Ville I stå sådan i forhold til nogle
poitikere i synes om? I hvilke andre sammenhænge kunne I måske vise sådanne følelser? Hvordan har I
det med at man blander følelser og politik sammen?

22:

TEMA 1 og 5: Hvordan har vælgeren det med politik? SLUT 00:23:59
00:23:05
SE AFSNIT og diskuter: Hvordan virker vælgeren? Hvad mener han med politisering? er det snarere
polarisering (slå evt. ordet op) han taler om? Hvad betyder det mon for USA og demokratiet på sigt, hvis
polariseringen vokser?

23:

Metodespørgsmål: Hvordan oplever I tvudsendelsen som kilde?
00:24:00
Hvordan oplever I udsendelsen som kilde? Giver den et rimeligt neutralt billede af Trump og hans
vælgere? Hvordan kunne man undersøge om det billede kilden (tvudsendelsen) tegner er rimeligt
rigtigt?

Links
Samfundsfag: 8., 9. kl.
http://mitcfu.dk/pv/TV0000113363.pdf
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