
      

 

 

 

START 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

folketings-

valg 

Hvad er en 

mindretals- 

regering? 

Nævn to  

ministerier, der 

ikke er på 

denne plade! 

Fortæl med egne ord, 

hvem disse er:  
de  

nordatlantiske 

mandater 

Bird - dog 
10 øvelser – pr. side 

 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

parlamentarisk 

grundlag 

Hvem er den 

udøvende 

magt i  

Danmark? 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

mistillid- 

votum 

Hvem er den 

dømmende 

magt i  

Danmark? 

  ”Wall sit”
15 sekunder

Hvor lang tid er  

folketingets  

valgperiode højst? 
 

Hvorfor? 

Kom med et bud på  

ministeriets opgaver:  
 

Udenrigs- 

ministeriet 

Nævn tre  

partier, der er  

repræsenteret i 

Folketinget! 

Hvad er der  

på en  

stemmeseddel? 
 

Beskriv så godt du kan! 

Kom med et bud på per-

sonens arbejdsopgaver:  
 

folketingets 

formand 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

demokrati 

Kom med et bud 

på regler for  

valgplakater? 
 

Hvorfor er der regler? 

Kom med et bud på  

ministeriets opgaver:  
Social- og  

Ældre- 

ministeriet 

Kom med et bud på  

ministeriets opgaver:  
 

Sundheds- 

ministeriet 

MÅL 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

kommunal 

valg 

Folkestyret, spil 02 
2-3 spillere. Slå med en terning om, 

hvem der løser næste felt. Alle felter 

løses netop en gang. 
 

Betydning af ord kan til nøds forklares 

med eksempler. En del ord har flere 

betydninger: betydningen her har 

med emnet at gøre. 
 

Overvej om man evt. må slå ord op og 

måske lave et pointsystem. 
 

Alle spillere laver bevægelserne. 
 

God fornøjelse  

Trine E. 

”folkestyret02.pdf” 

Denne serie omhandler: 

”Demokrati”  

”Folkestyret” 

”Ofte brugte ord i den forbindelse” 

Demokrati: levevis og forestillingsver-

den, der kendetegner en bestemt befolk-

ningsgruppe i en bestemt periode, dvs. 

alle de materielle og ikkematerielle re-

sultater af menneskelig aktivitet, der fø-

res videre fra generation til generation.  

Kilde: sproget.dk 

Folkestyret: bestemmelse om hvordan 

noget skal foregå, eller hvordan man skal 

forholde sig i en bestemt situation.  

Kilde: sproget.dk 


