
Det globale udviklingsmål: Politisk frihed 

 

En undervisningsvejledning: Varighed 1-2 moduler af 90 minutter. 

Målgruppe: Samfundsfag 1g  

 

Formål: Eleverne skal opnå viden om det konkrete mål, og blive bevidste om graden af 
målopfyldelse i udvalgte lande. 

Eleverne skal desuden kunne argumentere for, hvorfor det pågældende mål er vigtigt 

 
 
Samfundsfagligt kernestof: 

 Magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af 
retssystemet 

 
 
Faglige mål: 

 Anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle 
samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå. 

 Forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved 
anvendelse af begreber og teorier. 

 
 

Modulets tilrettelæggelse:  

Eleverne skal inden modulet have læst introteksten på politisk frihed og set de små film 

1. Eleverne brainstormer i grupper over spørgsmålet: Hvorfor er politisk frihed vigtigt? 
2. Debat i klassen ud fra elevernes stikord 
3. Eleverne skal med udgangspunkt i artiklerne på hjemmesiden undersøge forskellige vinkler 

på politisk frihed (se opgavebeskrivelse) 
4. Fælles opsamling – evt. med fremlæggelser fra de enkelte grupper 

 
 

 

 

 

 

 



Opgavebeskrivelse 

I skal nu i grupper beskæftige jer med forskellige vinkler på politisk frihed. I skal læse 
nedenstående artikler på hjemmesiden http://verdenidinehender.nmdesigns.dk/index.php/links 
om ufin kobling mellem Putin og modstandere af det kønsneutrale ægteskab samt debatten om 
burkaforbud i Frankrig.  

 
Derudover skal I læse http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2549354/hvorfor-staar-vi-saa-
fast-paa-retten-til-at-haane-og-spotte-profeten/  

 

1. Lav i par et skema over de 3 artikler med følgende parametre: 
a. Hvordan handler artiklen om politisk frihed? 
b. Hvilke rettigheder kommer i konflikt med hinanden – og hvorfor? 
c. Hvilke synspunkter på politisk frihed kommer til udtryk? 

2. Sammenlign jeres svar med et andet par 
3. Diskutér til sidst fire og fire, hvordan målet om politisk frihed bedst kan opnås 

 

 

Forløbet afsluttes med en evaluering, samt med at hver elev går ind og stemmer på de 6 af 16 
globale, som han/hun synes er de vigtigste globale udviklingsmål frem mod 2030. Afstemningen 
skal de gøre på FNs myworld2015-hjemmeside: www.myworld2015.org 
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