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EPIDEMI I DANMARK 
 

HVAD SKAL DER SKE? 

Du skal lave en portfolio opgave hvor du ser nærmere på hvordan den danske regering prøver at 

styre den influenze epidemi (COVID-19) der blandt andet har betydet at alle skoler er lukket. 

 

HVAD SKAL I LÆRE? 

Du skal lære at bruge de begreber og viden vi har gennemgået i vores arbejde med demokrati, det 

politiske system i Danmark og Grundloven. 

 

HVAD SKAL I GØRE? 

Først du skal læse om hvad den danske regering gør, for at forhindre spredning af influenza i 

Danmark (på næste side er der nogle forslag til hvordan du kan gøre det). 

Du skal arbejde med spørgsmålet: 

”Hvad gør den danske regering for at begrænse influenza, og 

hvad betyder det for danskerne og det danske demokrati?”. 

Du kan bruge de spørgsmål, som er på de næste sider til at komme godt i gang. 

 

 

INDIVIDUEL OPGAVE 

Du skal arbejde med opgaven alene. 

 

BESVARELSE 

Du skal lave et produkt som besvarelse, der kan gemmes i dit portfolio. Du 

bestemmer selv om det er noget du skriver, laver en kort film om eller på anden 

måde får gjort færdigt. 

 

AFLEVERING 

Du skal gemme dir arbejde på Google Drev. Når du er færdig, skal du dele din 

besvarelse med aronfgunord@gmail.com   
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LÆS NYHEDER OM HVAD DER SKER I DANMARK 

 

Du kan finde nyheder på hjemmesiden 

https://www.dr.dk/ligetil 

Her er nogle forslag til nyheder, du kan læse. Men der kommer jo hele tiden nye nyheder til, så 

dem skal du også se på. 

 

 https://www.dr.dk/nyheder/indland/danmark-lukker-

graenserne-det-kommer-der-til-ske 

 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/statsministeren-

danmarks-graenser-lukker-fra-klokken-12-i-morgen 

 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/retskorrespondent-

i-sidste-ende-maa-politiet-bruge-magt-haandhaeve-

corona-hastelov 
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SPØRGSMÅL 

 

Beskriv situationen i Danmark 

• Hvad gør regeringen for at forhindre spredning af influenza I Danmark? 

(Kom med så mange eksempler du kan komme i tanke om) 

• Hvad synes du om de forskellige ting. Er det en god eller dårlig ide? Hvorfor? 

Når der er en krise i Danmark, har regeringen et stort ansvar, og kan bestemme ret meget over 

kommuner og regioner. 

• Hvilke (vigtige) opgaver har de danske regioner i den her situation? 

• Samme spørgsmål, men tænk på kommunerne og deres situation. 

• Hvilke opgaver er slet ikke noget for hverken region eller kommune, men noget som kun 

regeringen kan gøre? 

Folketinget har travlt med at vedtage en række nye love. 

• Hvorfor har regeringen brug for, at Folketinget vedtager nye love hurtigt? 

• Hvorfor tager det normalt lang tid, at vedtage en ny lov? 

• Hvad kan være dårligt ved at skynde sig så meget med nye love? 

Flere af de ting, som regeringen gør - og som de også beder andre om at gøre (fx private 

virksomheder) - har stor indflydelse på danskernes dagligdag. 

• Hvilke rettigheder bliver begrænset i en periode? 

• Syntes du, det er ok, at nogle rettigheder kan gøres mindre? 

Alle offentligt ansatte får løn, mens de er sendt hjem fra arbejde. 

• Hvad sker der folk, der er ansatte privat? 

• Hvad betyder det for de private virksomheder, at Danmark ”lukker ned” 

• Syntes du, at regeringen har et ansvar for at hjælpe private virksomheder? 

o Hvad mener du, at regeringen skal gøre? 

 


