
      

 

 

 

START 
Fortæl med egne ord, 

om tanker bag:  

 

liberalisme 

Hvilken rolle har 

H.M. Dronning  

Margrethe ifm.  

regeringsdannelse 

og ministerrokade? 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordene betyder:  
 

støtteparti 

Hvad er en 

gruppe- 

formand? 

 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

Grundlovs-ændring 
(gerne med et eksempel) 

Nævn to   

”røde partier”! 

Kom med et bud på  

ministeriets opgaver:  
 

Justits- 

ministeriet 

Hvor længe kan 

en mindretals- 

regering sidde? 
Gerne 2 svar 

 

(negativ parlamentarisme) 

Snakker I om 

politik  

derhjemme? 
 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Fortæl med egne ord, 

om tanker bag:  
 

socialisme 

Nævn fem  

partier, der er  

repræsenteret i 

Folketinget! 

Kom med et bud på  

ministeriets opgaver:  
 

Klima-, energi- 

og forsynings- 

ministeriet 

Fortæl med egne ord, 

om tanker bag:  
 

konservatisme 

Kom med et bud på  

ministeriets opgaver:  
 

Miljø- 

ministeriet 

 

Synes du folketin-

gets medlemmer 

repræsenterer alle 

danskere? 
 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

oppositions-

parti 

Nævn to  

”blå partier”! 

MÅL 

Denne serie omhandler: 

”Demokrati”  

”Folkestyret” 

”Ofte brugte ord i den forbindelse” 

Demokrati: levevis og forestillingsver-

den, der kendetegner en bestemt be-

folkningsgruppe i en bestemt periode, 

dvs. alle de materielle og ikkematerielle 

resultater af menneskelig aktivitet, der 

føres videre fra generation til genera-

tion.  Kilde: sproget.dk 

Folkestyret: bestemmelse om hvordan 

noget skal foregå, eller hvordan man 

skal forholde sig i en bestemt situation.  

Kilde: sproget.dk 

Hvad sker der  

altid den første 

tirsdag i oktober? 
(jf. Grundloven) 

Folkestyret, spil 04 
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. 

”folkestyret04.pdf” 

  ”Reverse plank” 

evt. med bøjet albue 

15 sek. 

  ”Leg rice” 

(se evt. YouTube) 

10 stk. 
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