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Målgruppe: 9. til 10. klasse. GU, VU

Beskrivelse
Latifa starter et politisk parti: Syg Alliance. Latifa har fundet ud af, at for at få magt kræver det, at man har et
parti og kan komme i Folketinget og bestemme noget. Men hvordan opretter man et parti? Hvordan får man
stemmer? Kan man lære noget af andre succesfulde danske politikere? Kan hun lære noget af Pia
Kjærsgaard? Og hvad for et parti synes vælgerne egentlig, at der mangler? Følg med!

Pædagogisk note
Semantisk læremiddel, som dækker følgende kompetenceområdet i Samfundsfag Politik med særligt henblik
på færdigheds og vidensmålområderne Demokrati, Det politiske system, retsstat og rettigheder, Politiske
partier og ideologier samt Medier og politik.
Gennem humor og satire sætter Figuren Latifa fokus på hvad et politisk parti er og hvordan man kommer i
folketinget. Der er tilhørende kapitelsæt, hvor det er tænkt at eleverne i grupper ser udsendelsen, arbejder med
spørgsmålene samt undervejs selv arbejder med at danne deres eget parti og de overvejelser det giver  en
sjov og utraditionel introduktion til et klassisk politikområde.
Læremidlet kan forholdsvis enkelt ændres til at kunne anvendes til ONLINEundervisning, ved at kopiere og
anvende kapitelsættet og evt. fjerne, tilføje eller ændre de enkelte kapitelmærkninger.

Kapiteloversigt og kapitelindhold
Kapitelsæt: Kapitelinddeling til samfundsfag
01:

LÆS FØRST HER: Hvordan laver man et nyt parti?
00:00:00
Se udsendelsen i grupper og arbejd med spørgsmålene undervejs. I skal lave jeres eget parti og I får
hjælp af Latifa undervejs. I kan få brug for at skulle slå op på nettet eller i grundbogen for at få hjælp.

02:

Hvad er Folketinget og hvordan kommer man i Folketinget? SLUT 00:06:01
00:00:39
SE AFSNIT og diskuter: Hvad er Folketinget? Og hvorfor har vi Folketinget og hvad er Folketingets rolle
(se gerne på magtens tredeling)? Hvordan kommer man i Folketinget? Hvad er et mandat? Hvorfor er
der 179 medlemmer i Folketinget? Hvilken grund skulle der være til, at I ville i Folketinget?

03:

Hvad er politisk kommunikation og en spindoktor? SLUT 00:09:59
00:06:47
SE AFSNIT og diskuter: Hvad er en spindoktors rolle/opgave? Hvilken betydning har det for politik?
Kender I eksempler på spin? Hvad er en mærkesag? Kender I eksempler på politiske partiers
mærkesager? Hvad vil I have som mærkesag?
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04:

Hvordan laver man et partiprogram? SLUT 00:12:04
00:10:00
SE AFSNIT og diskuter: Hvad lover Latifa vælgerne? Hvilke problemer er der i det hun lover? Hvorfor er
det problematisk? Hvad ville I gøre, hvis I skulle lave et partiprogram, hvad ville I tage højde for? Hvad
ville I lægge mest vægt på? Det som kan skaffe stemmer, eller det som I mener der er rigtigt at gøre?

05:

Hvordan skaffer man stemmer? SLUT 16.10
00:12:05
SE AFSNIT og diskuter: Får vi egentlig svar på, hvordan man skaffer stemmer? Hvordan vil I skaffe
stemmer til jeres parti? Hvem mon er jeres kernevælgere ud fra jeres mærkesag?

06:

Hvad er en valgvideo? SLUT 00:17:29
00:16:23
SE AFSNIT og diskuter: Hvad synes I om valgvideoen? Hvilke elementer fra den politiske hverdag
bruger den (se evt. et par valgvideoer  google valgvideo og så partiets navn)? Hvilke humoristiske
elementer indgår og hvorfor er det sjovt? Hvordan skal jeres valgvideo se ud, og hvad skal den handle
om?

07:

Hvordan stiller man op som parti til folketingsvalget? 00:21:52
00:17:30
SE AFSNIT og diskuter: Hvad kræver det at stille op som parti? Hvor svært tror I det er at stille op som
parti? Hvorfor skal man samle så mange underskrifter ind? I dag foregår indsamlingen elektronisk  se
https://valg.oim.dk/valg/digitalevaelgererklaeringer/  se også længere nede på den side, hvor mange
underskrifter de forskellige partier har fået. Hvor realistisk er det at få underskrifter ind til et parti  hvad
vil det kræve?
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