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Spørgsmål 

1.  
Hvad forstår man (forklar) ved en politisk ideologi? 
Hvilke ideologier (nævn nogle af de væsentligste) er repræsenteret i det 
danske folketing?

2.  
Redegør for de synspunkter der kommer frem i bilagene.

3.
Diskuter med udgangspunkt i bilagene om det er rigtigt, at Dansk Folke-
parti ikke har nogen ideologi. 
Diskuter om Enhedslisten er et socialistisk parti eller om de rød/grønne 
også har forladt de traditionelle ideologier. 
Prøv at give en vurdering af, hvorfor ideologierne ikke mere spiller en så 
fremtrædende rolle i politik. 
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Det mener Enhedslisten om vores alternativ - 
kort og godt
 
Global retfærdighed  

Målt i penge har verden aldrig været rigere. Alligevel er der hver dag 
30.000 børn, der dør af sult eller underernæring og millioner er på flugt fra 
krig og fattigdom. Vi har lige oplevet en katastrofe af ufattelige dimensio-
ner. Ud over medfølelse med de mange, der døde, minder flodbølgen i 
Asien os om, hvor mange fattige, der er på vores klode. Men VK-regerin-
gen har beskåret u-landsbistanden med 14 milliarder kr. for at give skatte-
lettelser til de rigeste i Danmark. 
Vi skal slette u-landenes gæld, øge bistanden og bremse de multinationale selskabers magt over verdens-
handelen, så u-landene kan få en retfærdig betaling for deres varer. 

...

Arbejde til alle 
...

Vi foreslår, at arbejdsløse ansættes på normale løn- og arbejdsvilkår for at udvide velfærden, der hvor 
der er behov. Vi mener der er brug for at nedsætte arbejdstiden, særligt for ældre og der hvor arbejdet er 
hårdest. Vi vil have flere i uddannelse. Og så vil vi ikke overlade ansvaret for produktionen til de multina-
tionale selskaber. 

...



 

 
 
 
paratviden -->  
1.  

Hvad forstår man (forklar) ved en politisk 
ideologi? 
Hvilke ideologier (nævn de væsentligste) er 
repræsenteret i det danske folketing?

 
2.  -->

Redegør for de synspunkter der kommer frem 
i bilagene. 
 

3.  -->
Diskuter med udgangspunkt i bilagene om det 
er rigtigt, at Dansk Folkeparti ikke har nogen 
ideologi. 
Diskuter om Enhedslisten er et socialistisk 
parti eller om de rød/grønne også har forladt 
de traditionelle ideologier. 
Prøv at give en vurdering af, hvorfor ideolo-
gierne ikke mere spiller en så fremtrædende 
rolle i politik.

 
 
 
 

 
Paratviden er den viden, du har fra un-
dervisningen, avislæsning eller læsning 
af pensum eller andre samfundsfaglige 
bøger. 

 

Redegør. Det ord ser så uskyldigt ud, men 
det er det ikke. Det betyder for det første, at 
du skal kunne genfortælle de væsentligste 
informationer i kilden. Men det skal gøres på 

en måde, der viser, at du har forstået teksten og kan 
problematisere den. 

 
 
 
Nu skal du have mange bolde i luften. Dis-
kuter betyder at du blandt andet vælger at 
sige noget om det der direkte er spurgt om 
i spørgsmålet, men også fremdrager andre 
ting som du mener (og begrunder) er vigtige. 

 

 
 


