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Forord
SkoleParlamentet er et interaktivt spil til samfundsfag i 8.-10. klasse. Spillet medvirker til at
udvikle elevernes indsigt i det danske, parlamentariske system.
Ved at lade dem afprøve de politiske arbejdsmetoder og redskaber i praksis får eleverne
tydeliggjort, hvordan forhandling og debat foregår i Folketinget, og de oplever kompromisets
svære kunst. Desuden tilegner de sig fakta om Folketingets partier og medlemmer og får
kendskab til centrale begreber inden for politik.
SkoleParlamentets levende og handlingsforankrede undervisningsform styrker elevernes viden
om og forståelse for fagområdet politik, og de oplever, hvordan politiske beslutningsprocesser
er dynamiske og afhænger af det menneskelige engagement.
God fornøjelse med SkoleParlamentet.
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Om SkoleParlamentet
SkoleParlamentets formål og opbygning
SkoleParlamentet er et onlinespil til samfundsfag i 8.-10. klasse. Hensigten med spillet er at
give eleverne indblik i de demokratiske og parlamentariske spilleregler og handlemuligheder,
som er fundamentet for arbejdet i Folketinget.
Læringsformer
SkoleParlamentet lægger op til en induktiv læringsform, hvor eleverne gennem egne erfaringer
lærer om det politiske system i Danmark. I spillet påtager eleverne sig politikernes rolle. De
skal gennemføre deres politik ud fra deres partis principprogram. De skal udforme lovforslag,
forhandle med andre partier, skrive pressemeddelelser og diskutere partiets holdninger internt.
Mandattallet stiger og falder afhængigt af, hvordan partiet klarer sig.
Spillets konkurrenceelement kan medvirke til at styrke elevernes engagement, da de hele
tiden kan se, hvordan deres handlinger påvirker deres placering i spillet i forhold til de andre
partier.
Fagligt udbytte
Eleverne vil opleve, at beslutninger, diskussioner – og særligt kompromiser – er centrale
elementer i det politiske liv. Og de skal gennemføre deres partis lovforslag og politik ved hjælp
af samarbejde, menneskelig interaktion, demokratiske spilleregler og argumentation.
SkoleParlamentet kan spilles på alle niveauer, både af elever, som har deres første møde med
faget, og af de elever, som har arbejdet intensivt med politik. Fælles for dem alle er, at de på
egen krop oplever, hvordan demokrati, politiske beslutningsprocesser og parlamentarisme
fungerer.
Aktualitet
Spillets sikrer ydermere aktualitet i samfundsfagsundervisningen. Partierne skriver
pressemeddelelser om deres holdning til dagsaktuelle nyheder hentet direkte fra de danske
nyhedsmedier. Undervisningen følger således den aktuelle debat i samfundet samtidig med, at
eleverne indføres i det danske folkestyres spilleregler.
Evaluering
SkoleParlamentet indeholder også runder, hvor eleverne bliver testet i deres faglige paratviden
inden for politik. Det giver læreren mulighed for at følge med i hver enkelt elevs faglige
basisviden. Evalueringen ved spillets afslutning giver både lærer og elev mulighed for at
bedømme den enkeltes og partiernes indsats gennem spillet. Man kan også se detaljer om de
enkelte faser af spillet, og læreren kan specifikt se, hvor eleverne har styrker og svagheder i
deres faglige viden.
Lærerens rolle
Spillet lægger sig godt op ad lærernes metodefrihed: Det er op til den enkelte lærer at
bestemme spillets tidsmæssige omfang og konkrete faglige indhold. Fra sit kontrolrum styrer
læreren alle spillets facetter og kan fjerne fx uhensigtsmæssige lovforslag og partinavne.
SkoleParlamentets opbygning er simpelt og således let at undervise med for lærere på alle itfaglige niveauer. Der vil altid stå i det aktuelle skærmbillede, hvad både elever og lærer skal
foretage sig, og hvor man befinder sig i spillet.
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Medietype og virkelighedsforankring
SkoleParlamentet er webbaseret. Spillet er interaktivt og udvikler sig efter, hvordan eleverne
agerer, og det gør læringsprocessen dynamisk. Interaktiviteten og elevernes aktive rolle i
spillets gang sikrer en virkelighedsforankring, som giver et realistisk billede af de politiske
processer, der udspiller sig på og omkring Christiansborg. Samtidig er interaktive computerspil
et kendt medie at bevæge sig i for store dele af målgruppen.
Selv om store dele af spillet foregår online foran computeren, lægger nogle af spillets dele
også op til, at eleverne interagerer med hinanden i det fysiske rum, både inden for deres eget
parti og med de andre partier og gruppeordførere.
Det har i udviklingen af SkoleParlamentet været en vigtig præmis at holde spillet i en simpel
form, der gør, at alle lærere og elever – uanset it-kompetencer – kan anvende spillet. Derfor
er fx lærerens kontrolrum bygget op, så læreren hele tiden ledes igennem spillets faser og
næste træk.
Selv om SkoleParlamentet opererer med fiktive partier, som eleverne selv definerer, sker det
på baggrund af de partier, der findes på virkelighedens politiske scene. Eleverne inddeles i
partier ud fra besvarelsen af et spørgeskema, hvor de kommer med deres personlige holdning
til forskellige politiske emner. Spørgeskemaet er meget lig de spørgeskemaer, man kan finde
på avisers og dagblades hjemmesider i forbindelse med folketings- og lokalvalg. Samtlige
politiske partier på Christiansborg har besvaret dette spørgeskema, og også dette er med til at
sikre en stærk kobling med det politiske landskab.
Ud fra elevernes besvarelser fordeles de automatisk i partier, baseret på en højre/venstre
skala (se SkoleParlamentets politiske landkort, s. 27), som den ser ud på Christiansborg.
Derfor tildeles partierne i starten af spillet også mandater ud fra folketingets mandatfordeling
ved seneste afholdte valg. Folketingets sammensætning og holdninger danner således
grundlag for SkoleParlamentet.
Den samfundsmæssige dagsorden, som eleverne skal forholde sig til gennem spillet, er også
baseret på samfundsdebatten, som den tager sig ud her og nu. SkoleParlamentet kobler
nemlig til de store nyhedsmediers elektroniske netaviser, hvor læreren udvælger de
problemstillinger, som partierne skal skrive pressemeddelelser til. Dette sikrer spillet evig
aktualitet samt en stærk virkelighedsforankring.
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SkoleParlamentet og Fælles Mål 2009
SkoleParlamentet kan både spilles af 8. klasses elever, som er nye i samfundsfaget, og af 9.10. klasses elever, som har arbejdet med samfundsfag i længere tid.
For at eleverne får størst udbytte af spillet anbefales det, at SkoleParlamentet benyttes
sideløbende med den teoretiske undervisning i det parlamentarisk-politiske system i Danmark.
SkoleParlamentet fungerer som praksisdelen i gennemgangen af Folketingets opbygning,
sammensætning og lovgivningsprocessen. Spillet kan også anvendes i forbindelse med
folketings- lokal- og EU-valg.
SkoleParlamentet lever op til formålsparagrafferne for samfundsfag i Fælles Mål 2009. Særligt
lægges der vægt på:
 Forberedelsen til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. (stk. 1)
 Udvikling af kompetencer, der giver dem mulighed for at deltage kvalificeret og
engageret i samfundsudviklingen. (stk. 2)
 Respekt for samfundets demokratiske spilleregler og grundværdier. (stk. 3).

Formålet for samfundsfag
Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om
samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede
eleverne til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund, jf. folkeskolelovens
formålsbestemmelse.
Stk. 2.Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler kompetencer,
kritisk sans og et personligt tilegnet værdigrundlag, der gør det muligt for dem,
at deltage kvalificeret og engageret i samfundsudviklingen. Undervisningen skal
bidrage til, at eleverne forstår sig selv og andre som en del af samfundet, som
de både påvirker og påvirkes af, og at de forstår hverdagslivet i et
samfundsmæssigt og historisk perspektiv.
Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne kender og i praksis
respekterer samfundets demokratiske spilleregler og grundværdier.
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Spillets gang – kort fortalt
SkoleParlamentet består af to dele: Den stiftende partirunde og Parlaments-runden. Begge
spillerunder kan tilpasses det antal timer, som læreren har afsat til at spille SkoleParlamentet.
Den stiftende partirunde spilles en enkelt gang, hvorimod Parlaments-runden kan gentages i
det uendelige.
Det er muligt for dig som lærer at prøvespille spillet som elev. Det kan gøres ved, at du
opretter et spil med én elev og derefter spiller spillet skiftevis som lærer og elev. Det kræver
dog, at du logger ind som lærer, når det er påkrævet, og logger ind som elev, når det er
påkrævet. Alternativt kan du være logget ind som lærer i én browser (fx Internet Explorer) og
som elev i en anden browser (fx Firefox eller Chrome).
Den stiftende partirunde
I den stiftende partirunde bliver eleverne inddelt i partier. De skal navngive deres parti og
formulere partiets idégrundlag og mærkesager. Den stiftende partirunde forløber således:






Udvælgelsen: Eleverne inddeles i partier efter deres besvarelse af et spørgeskema
med holdningstilkendegivende spørgsmål. Hvert parti tildeles mandater ud fra
mandatfordelingen i Folketinget ved det seneste afholdte folketingsvalg.
Partiets Stiftelse: De enkelte partier former deres parti, som de ønsker, det skal se
ud. De designer deres partiside med partiets navn, farve og logo.
Idégrundlag: Medlemmerne i partiet drøfter og tager stilling til uenigheder og
formulerer partiets principprogram, som alle medlemmer i partiet kan tilslutte sig.
Mærkesager: Partiets medlemmer drøfter, hvilke mærkesager de vil arbejde for spillet
igennem og formulerer dem.
Kompromiser: Eleverne tager stilling til de 3 spørgsmål, de indbyrdes i partiet var
mest uenige om ved besvarelsen af det indledende spørgeskema. Bagefter tages stilling
til de 3 spørgsmål, som partierne i SkoleParlamentet var mest uenige om.

Parlaments-runden
Parlaments-runden består af tre faser: Lovforslag, Debat & Nyheder og Faglige spørgsmål.
I Parlaments-runden går det politisk-parlamentariske spil rigtigt i gang. Nu skal partierne
arbejde for at få gennemført deres politik, og de skal samtidig forholde sig til de andre partiers
politik samt til det samfund, der omgiver dem. Partiernes mandattal afhænger af deres evne til
at få vedtaget deres lovforslag, forhandle, argumentere, skrive pressemeddelelser og
demonstrere deres viden om politiske termer og begreber.
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Parlaments-runden består af de tre nedenstående omgange, som kan gentages flere gange i
samme spil alt efter lærerens vurdering:





Lovforslag: Partierne fremsætter lovforslag, som stemmer overens med deres partis
grundholdninger. De udvælger ordførere, som præsenterer lovforslaget og forhandler
med de andre partier. Samtlige lovforslag bliver sat til afstemning, og hvert medlem af
SkoleParlamentet afgiver sin personlige stemme.
Debat & Nyheder: Fra de elektroniske nyhedsmedier udvælger læreren aktuelle artikler,
som indeholder en samfundsmæssig problemstilling. Partierne skal læse nyhedsartiklen
og skrive en pressemeddelelse, hvor de giver udtryk for deres partis holdning.
Faglige spørgsmål: Eleverne besvarer enkeltvis faglige spørgsmål om det danske
folkestyre. Der er formuleret 22 spørgsmål, som læreren kan vælge imellem. Læreren
har også mulighed for at tilføje egne formulerede spørgsmål.

Spillets afslutning
Når eleverne har været igennem det antal runder, som læreren finder hensigtsmæssigt,
afsluttes spillet. Herefter kan lærer og elever evaluere partiernes indsats gennem spillet. Ved
spillets afslutning vises en evalueringsside, hvor eleverne kan se, om de har vundet eller tabt
mandater i løbet af spillet, og om deres parti havde fremgang eller tilbagegang.
Læreren kan fra sit kontrolrum se flere detaljer, bl.a. hvordan den enkelte elev klarede
besvarelsen af de faglige spørgsmål.

Lærerens kontrolrum
I SkoleParlamentet er læreren en aktiv medvirkende, som har stor indflydelse på, hvordan
spillet skal spilles – inden for de rammer spillet udstikker. Det er med til at sikre, at fokus
fastholdes på samfundsfagets faglige mål og potentialer.
Læreren kan vælge, hvilke faglige områder eleverne skal arbejde særligt med i spillet: Det kan
fx være politiske mærkesager, hvis der arbejdes med folketings- eller lokalvalg, eller det kan
være de demokratiske beslutningsprocesser, hvis læreren vælger at spille spillet med dette
fokus for øje. Uanset fokus og fremgangsmåde vil eleverne opleve, hvordan det politiskparlamentariske system fungerer, da dette er spillets hjørnesten.
Fra lærerens kontrolrum styres spillets gang. Her sætter læreren spillets forskellige runder i
gang, følger med i partiernes debat, skifter spil eller afslutter spillet.
Så snart læreren har igangsat en runde af spillet, bliver han præsenteret for de
valgmuligheder, runden indeholder. Se en udførlig vejledning i kapitlet SkoleParlamentet trin
for trin, s. 11.
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Faser
I kontrolrummet vises hovedmenuen Faser. Her ses de forskellige valgmuligheder, som
læreren kan vælge imellem:







Lovforslag: Klik på Lovforslag, hvis du vil sætte eleverne i gang med at udarbejde
lovforslag.
Debat & nyheder: Klik på Debat & nyheder, hvis du vil udvælge de nyheder, eleverne
skal debattere og skrive pressemeddelelse om.
Faglige spørgsmål: Klik på Faglige spørgsmål, hvis du vil starte denne runde.
Skift spil: Klik på Skift spil, hvis du vil skifte til et andet spil. Bemærk, at der kun kan
være én spiller pr. email-adresse. Hvis en elev skal være med i flere spil, må denne
benytte en anden – eventuelt en fiktiv – email-adresse.
Afslut spillet: Klik på Afslut spillet, hvis du vil afslutte spillet.
Log af: Klik på Log af for at logge ud af dit kontrolrum. Dette er særligt vigtigt, hvis en
anden bruger skal bruge SkoleParlamentet på samme computer kort tid efter.

På siden Lærerens kontrolrum, vil der yderligere være adgang til følgende dele af
SkoleParlamentet:
 Kontrolrum. I den grønne kasse i øverste højre side af billedet er der altid information
om, hvor du er i spillet.
 Diskussionsfora. Du har altid mulighed for at følge med i elevernes debat i deres private
og offentlige fora. Under punktet kan du klikke på de forskellige fora og følge med i
debatten.
 Meningsmålinger. Nedenunder i højre side finder du information om partiernes
mandattal. Meningsmålingerne ændrer sig i takt med, at spillet udvikler sig.
 Parlamentets partier. Du finder også links, som bringer dig til partiernes hjemmesider.
 Dine fora. Der er også altid et genvej til fora, så du kan komme til fora, selv om du er i
gang med en runde.
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SkoleParlamentet trin for trin
Oprettelse af nyt spil og registrering af elever
Denne del indeholder en uddybende vejledning til, hvordan SkoleParlamentet spilles trin for
trin. Vejledningen kan være god at skimme igennem, inden man påbegynder spillet med
eleverne, og kan ligeledes være god at have ved hånden under selve spillet, selv om boksene i
lærerens kontrolrum burde give en dækkende instruktion. Det anbefales desuden, at læreren
ser instruktionsvideoen, der ligger på forsiden af hjemmesiden.
Lærers log-in og oprettelse af nyt spil
Efter at have logget ind via UNI-login kan du logge ind på SkoleParlamentet med brugernavn
(din mailadresse) og password (på min. 6 tegn).
Læreren kommer nu ind på siden Vælg spil. Vælg: Nyt spil.
Tast spillets navn, navnet på skolen og klassens navn.
I felterne Min. antal elever og Maks. antal elever pr. parti skal du overveje din klasses
størrelse, og hvilken størrelse partier der er mest hensigtsmæssig. Hvis der fx er 21 elever,
kunne det være hensigtsmæssigt at taste minimum 4 og maksimum 5 elever pr. parti. Man vil
således få 3 partier med 4 elever og 1 parti med 5 elever.
Registrering af elever og besvarelse af indledende spørgeskema
Det anbefales, at alle elever har adgang til en computer i startfasen, da dette er langt det
hurtigste. Hvis alle elever ikke har adgang til computer, se afsnit Registrering af elever uden
adgang til computer, s. 12.
Det kan være en god idé, at lade eleverne registrere sig dagen inden ved fx at give det for
som lektie. På denne måde er elever registreret, selv om nogen skulle være fraværende. Hvis
der er fraværende elever, som ikke har fået sig registreret, kan du som lærer vælge at oprette
eleverne selv. Dette gøres ved at klikke på
i dit Kontrolpanel.
Hvis alle elever har adgang til en computer (anbefales):
 Klik af i: Eleverne registrerer sig selv
 Klik af i: Eleverne udfylder spørgeskemaet på nettet
 Klik
Herefter skal du oprette et fælles brugernavn og password, som alle elever skal benytte, første
gang de logger ind på SkoleParlamentet.
 Brugernavnet skal indeholde @.
 Passwordet skal være minimum 6 tegn.
 Sidenhen logger eleverne på med deres egen e-mail og selvvalgt password.
Elevernes log-in på SkoleParlamentet
Første gang eleverne logger ind, gøres det med det brugernavn og password, læreren har
givet dem. Herefter indtaster de selv deres navn, efternavn, e-mail og et password, de selv
bestemmer. Passwordet gentages. Fra nu af er elevernes brugernavn deres e-mail adresse
samt det password, de selv har fundet på.
Eleverne kommer nu til spørgeskemasiden, hvor de skal tilkendegive deres holdninger til en
række spørgsmål. Under en del af spørgsmålene linkes der til Gyldendals åbne encyklopædi,
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Den Store Danske. Her kan eleverne efter behov hente uddybende forklaringer og
baggrundsviden om de områder, spørgsmålene omhandler.
Herefter klikkes på
Tryk på tasten
for at se, hvor mange elever, der er færdige med at registrere
sig. Tasten har den funktion, at læreren kan se nye opdateringer og derved også se, når alle
elever har besvaret spørgeskemaet og er klar til næste runde i spillet. Her er det vigtigt, at du
husker at udskrive listen over elever og deres passwords, så du har det til senere brug.
Registrering af elever uden adgang til computer
Det anbefales at lade eleverne registrere sig selv, da det er en tidskrævende proces for
læreren at registrere samtlige elever.
Klik af i: Jeg registrerer eleverne.
Klik af i: Jeg udfylder spørgeskemaerne.
Klik
Tryk

Du ledes nu tilbage til oversigtssiden.
Du kommer nu til Elevregistrering.

Vælg
Indtast elevens navn, efternavn og password. Passwordet gentages. Tryk
Du kommer nu tilbage til skærmbilledet Elevregistrering.
Gentag denne proces med alle efterfølgende elever.
Når alle elever er registreret, trykkes på
Du kommer til Spørgeskemaet, hvor du kan se alle de registrerede elever.
Ud for hver elev er der et redigeringslogo. Klik på dette ikon:
Du kommer nu til
spørgeskemaet. Dette kan printes til elevernes udfyldelse. Hvorefter du skal indtaste svarene
for hver elev.
Når du har indtastet elevernes besvarelser, klikker du
Klik herefter på
Du kommer nu til oprettelsen af partier.
Klik på
for at blive ført videre.
Du klikker

, hvis du synes, at partiernes sammensætning er hensigtsmæssig.

Du kan også klikke på Flyt, hvis du vil ændre i partiernes sammensætning.
Klik på
, hvis du vil ændre i mandatfordelingen. Gør du det, bliver du ledt til en
side, hvor du skal indtaste det antal mandater, hvert parti skal have. Der skal være 179
mandater i alt.
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Inddeling i partier
Brugerne er nu inddelt i partier. Hvis du ønsker at flytte rundt på eleverne, klikker du yderst til
højre på Flyt, og du ledes videre til siden Flyt elever.
Under Flyt elever til kan du scrolle ned og finde det parti, eleven skal flyttes over i. Herefter
trykker du på
Du kan også nulstille dine indtastninger og klikke på Tilbage for at komme til et tidligere
skærmbillede. Det er vigtigt at bemærke, at du ikke kan flytte rundt på eleverne senere i
spillet.
Partierne er nu oprettet, og eleverne skal i gang med Stiftende partimøde.

Stiftende partirunde
Når eleverne logger ind første gang, skal de først besvare 23 holdningstilkendegivende
spørgsmål. Besvarelserne af disse vil afgøre, hvilket parti eleverne kommer i. Når alle elever
har besvaret spørgeskemaet, danner spillet automatisk partier, så man kommer i parti med
dem, man var mest enig med i besvarelsen af spørgeskemaet.
Fordelingen af mandater baserer sig på den aktuelle sammensætning i Folketinget. Partierne i
Folketinget har fået de samme spørgsmål, som eleverne besvarer. Derfor er elevernes
besvarelser baseret på dette. Det betyder, at nogle partier har mange mandater til rådighed,
mens andre ikke har så mange. Her kan det være en god idé at gøre opmærksom på, at
elevernes mandater afspejler deres holdninger. Hvis eleven overvejende er enig med
Socialdemokraterne eller Venstre, så giver det flere mandater, end hvis eleven er mest enig
med fx Enhedslisten eller Liberal Alliance. Dette vil også have betydning, når eleverne
stemmer senere i spillet, da de forskellige elevers stemmevægt vil være forskellig.
Oprettelse af partiets identitet
Én elev fra hvert parti logger nu på med sin email og sit password. De kommer til siden
Stiftende partimøde. Her skal de finde på et navn til deres parti og lave en forkortelse til
partinavnet. De skal også vælge farve og logo til partiet.
Alt dette udføres på samme side ved at trykke på hhv. Partiets navn og Forkortelse.
Eleverne kan nulstille, hvis de taster forkert samt gå tilbage til et tidligere skærmbillede.
De skal vælge en farve og et logo til deres parti. Som logo kan eleverne vælge et af de
symboler, der vises på siden. De kan også uploade et billede ved at trykke på
Stiftende partimøde
Når partiernes identitet er på plads, skal eleverne:
 formulere 3 mærkesager, som de i særdeleshed ønsker at arbejde for
 formulere partiets idégrundlag
 tage stilling til de 3 spørgsmål, de indbyrdes var mest uenige om ved besvarelsen af
spillets indledende spørgeskema
 tage stilling til de 3 spørgsmål, som partierne i SkoleParlamentet var mest uenige i. Det
anbefales, at eleverne diskuterer internt i partiet og formulerer deres partis holdning til
spørgsmålet.
Den stiftende partirunde kan være tidskrævende, men er til gengæld meget givtig, da
brugerne her for alvor stifter bekendtskab med kompromisets svære kunst. Læreren kan
vurdere, om der skal sættes en tidsfrist på at diskutere de punkter, partierne indbyrdes og
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partierne imellem var mest uenige i. På den anden side er processen – hvis den får lov til at
udspille sig i sin fulde naturlige længde – en af spillets absolut største diskussionsgevinster.
Partiets mærkesager
Partierne skal formulere deres mærkesager og skrive dem ind i de 3 tilhørende bokse.
Mærkesagerne er de sager, partiet vil arbejde for. Teksten bør være kortfattet og er ikke at
forveksle med idegrundlaget, som er mere tekstbaseret.
Hvert parti kan frit vælge, hvilke mærkesager det vil arbejde for. Alternativt kan læreren
udvælge 3 områder, som alle partier skal forholde sig til, fx miljøpolitik, retspolitik og
skattepolitik.
Eksempel på mærkesag: Vi i Demokratisk Forum ønsker skatten sat ned på arbejde,
så det altid kan svare sig at gå på arbejde.
Når partiet har formuleret sine mærkesager, trykkes på
Partiets idégrundlag
Partierne skal formulere deres idégrundlag og skrive det ind i den tilhørende boks. Mængden af
tekst er valgfri, og kravene til indhold kan tilpasses elevernes faglige niveau.
Hvert parti kan frit vælge, hvad idegrundlaget skal indeholde. Alternativt kan læreren udvælge
3 områder, som alle partier skal forholde sig til, fx menneskesyn, samfundssyn, miljø.
Eksempel på idégrundlag: Vi har dannet vores parti, da vi er bekymrede over klimaets
tilstand. Vi ønsker gennem lovgivning at nedbringe udledningen af CO 2. Eksempelvis skal
firmaer pålægges bøder, hvis de laver miljøsvineri.

Når partiet har formuleret idégrundlaget, trykkes på
Partiets holdning til centrale uenigheder internt i partiet
Partiet stilles over for de 3 spørgsmål, de – internt i partiet – var mest uenige om på baggrund
af deres individuelle besvarelse af spørgeskemaet.
Partimedlemmerne skal diskutere sig frem til et kompromis og nedfælde en fælles holdning til
alle 3 spørgsmål i de tilhørende bokse.
Mængden af tekst er valgfri. Herefter trykkes på
Partiets holdning til centrale uenigheder i parlamentet
Partiet stilles nu over for de 3 spørgsmål, der var størst uenighed om blandt alle medlemmer i
SkoleParlamentet på baggrund af besvarelsen af spørgeskemaet. Partiet skal diskutere sig
frem til en fælles holdning og til alle 3 spørgsmål og skrive dem ind i de tilhørende bokse.
Mængden af tekst er valgfri. Herefter trykkes på
Lærerens endelige godkendelse
Når eleverne er færdige med den stiftende partirunde, vil læreren fra sit kontrolrum kunne se
partierne og deres indtastninger.
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Ved hvert parti vil der stå: Er eleverne færdige med at indtaste data?
Hvis læreren kan se, at eleverne er færdige, trykkes på Ja, og herefter klikkes på

Er elevernes data endnu ikke registreret, kan der trykkes på
siden.

for at opdatere

Læreren kan rette i partiernes indtastninger ved at klikke på redigeringslogoet
partiets navn.

ud for

Læreren stilles nu til en oversigtsside, hvor man i bunden kan klikke på
Herefter kan læreren taste sig igennem partiernes indtastninger og ændre dem undervejs.
Hvis der foretages en ændring, trykkes på
Ønsker læreren ikke at ændre noget, trykkes på
ført videre til næste skærmbillede.
Når læreren er tilfreds med partierne, klikkes på
runden.

, og læreren bliver automatisk

for at starte Parlaments-

Parlaments-runden
Parlaments-runden er spillets væsentligste del. Her skal eleverne prøve kræfter med
demokratiets spilleregler og handlemuligheder.
I Parlaments-runden skal partierne:
 Fremsætte lovforslag og stemme om lovforslag
 Skrive pressemeddelelser
 Testes i deres faglige viden om politik
Lovforslag
Lovforslags-runden er den del af spillet, som har tættest relation til Folketinget. Hvert parti
skal fremsætte et vist antal lovforslag, som det gennem spillet skal arbejde for at få
gennemført. Når lovforslagene er fremsat, skal partimedlemmerne vælge ordførerskaber for
deres egne og de andre partiers lovforslag. Lovforslagene skal drøftes internt i de enkelte
partier og på tværs af partierne, ordførerne imellem. Når lovforslagene er debatterede, sættes
de til afstemning. Hvert enkelt medlem af SkoleParlamentet skal afgive sin stemme for eller
imod hvert enkelt lovforslag.
Lærerens fremgangsmåde ved oprettelse af Lovforslags-runden
I lærerens kontrolrum under Faser klikker læreren Lovforslag. Læreren ledes nu til
lovforslagssiden, hvor han klikker på
og bliver ledt videre til skærmbilledet
Opstart af lovforslagsrunde.
Klik
, som fører til skærmbilledet Ny lovforslagsrunde. Her indtaster læreren
antallet af lovforslag, som hvert parti skal formulere. Antallet er valgfrit, men det anbefales at
lave 1 eller 2 lovforslag.
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Klik igen på
og klik
. Læreren ledes herefter tilbage til
kontrolrummet og runden er klar til, at partierne kan gå i gang med at formulere deres
lovforslag.
Partiernes oprettelse af lovforslag
Partierne står i skærmbilledet Nye lovforslag. Hvis de ikke er der, kan de trykke F5 for at
opdatere siden. Hvert parti skal diskutere sig frem til 1 eller 2 lovforslag. De skrives ind i
boksene med overskrift og lovtekst. Kravene til indhold kan varieres efter elevernes faglige
niveau.
Efter afsluttet indtastning klikkes på
Partierne vælger en ordfører til partiets fremsatte lovforslag. De andre medlemmer i partiet
vælger sig ind som ordførere på de andre partiers fremsatte lovforslag. Ordføreren fremlægger
lovforslaget i Parlamentet (fx klassen), medlemmerne går i udvalg, hvor ordførerne debatterer
lovforslaget (se endvidere Forskellige fremgangsmåder i lovforslags-runden, s. 16).
Eksempel på lovforslag:
Udenlandsk arbejdskraft
Vi ønsker at tiltrække mere arbejdskraft til Danmark. Derfor fremsætter vi følgende
lovforslag: Indfødsretsprøven afskaffes og erstattes af en tillidserklæring til det danske
folkestyre. Der skal opføres moskeer i de fire største byer i Danmark.

Lærers godkendelse af lovforslag
I lærerens kontrolrum figurerer nu de enkelte partiers lovforslag.
Ved at klikke på redigeringsikonet
kan læreren redigere i lovforslagene, hvis han finder
formuleringer eller forslag uhensigtsmæssige.
Herefter klikkes på
Hvis læreren godkender lovforslagene, klikkes
Anbefalinger til læreren ved lovforslags-runden
Man kan lade hvert parti helt selv finde på lovforslag, eller man kan bede partierne fremsætte
lovforslag ud fra bestemte emner, fx velfærd og skat, skole og uddannelse eller kriminel
lavalder. Så vælger hvert parti en ordfører for det givne emne, som skal mødes og debattere
de forskellige forslag med de andre partiers ordførere.
Forskellige fremgangsmåder i lovforslags-runden:
 Parlaments-metoden: Hver enkelt ordfører fremlægger lovforslaget for hele klassen.
Herefter kan ordførerne fra de andre partier stille spørgsmål til ordføreren fra det parti,
som fremsætter lovforslaget. Efterfølgende får partierne tid til at diskutere, hvad deres
holdning er til lovforslaget, inden hvert enkelt parlamentsmedlem afgiver sin stemme.
 Forhandlings-metoden: Ordførerne for de forskellige lovforslag mødes og tager
forhandlingsrunder, hvor de diskuterer forhandlingsmuligheder. Herefter går de tilbage
til deres partifælle og diskuterer, om nogle forhåndsaftaler med de andre partier kan
komme på tale (”Hvis I stemmer for vores, stemmer vi for jeres…” – Forhandlingerne

16




skulle gerne basere sig på en vis enighed i partiernes idégrundlag eller i de stillede
lovforslag).
Formands-metoden: Læreren kan gennemgå udvalgte lovforslag i klassen. Elever og
lærer kan i fællesskab belyse konsekvenser, fordele og ulemper ved de forskellige
forslag.
Ordfører-metoden: Man kan have en klassedebat, hvor ordførerne fremsætter
lovforslagene til klassen. Ordførerne fra de andre partier kan herefter stille spørgsmål til
forslagsstilleren.

Fremgangsmåde for lærer og elever ved afstemning af lovforslag
Når læreren vurderer, at lovforslagene er debatteret igennem, starter han afstemningen ved at
klikke på
Eleverne logger på hver deres computer med deres personlige login. De kommer direkte til
siden Afstemning.
Eleverne bliver præsenteret for samtlige af de lovforslag, der er blevet stillet.
De klikker på: For, Imod eller Blank. Efter hver afgiven stemme klikkes på
eleven kommer videre til næste lovforslag, hvor samme procedure anvendes.

, og

Når de har afgivet deres stemme til samtlige lovforslag, kommer de tilbage til deres partiside.
Hvis der er fraværende elever, kan suppleanter stemme. Suppleanter er i dette tilfælde de
andre elever fra samme parti. Det kan i det tilfælde være en god idé at gøre eleverne
opmærksomme på reglerne i Folketinget.
Når alle elever har givet deres stemmer, klikker læreren på
Når afstemningen er afsluttet, går hvert parti frem eller tilbage i meningsmålingen afhængigt
af, hvor mange af dets lovforslag det fik vedtaget.
Debat og Nyheder – oprettelse af pressemeddelelser
I denne fase af spillet skal partierne skrive pressemeddelelser om partiets holdning til et
politisk område. Læreren udvælger aktuelle problemstillinger taget direkte fra de store
nyhedsmediers hjemmesider. Dette sikrer spillets konstante aktualitet.
Partimedlemmerne læser og diskuterer deres emne, hvorefter de forfatter partiets holdning og
skriver en pressemeddelelse. Også her er spillets røde tråd kompromiset, da medlemmerne i
partiet skal finde frem til en fælles holdning.
Lærerens fremgangsmåde ved oprettelse af Debat og Nyheder-runden
Klik på Debat & nyheder i kontrolrummet og klik på
Læreren kommer til et skærmbillede, hvor han kan vælge de forskellige nyhedsmedier, fx
Politiken, Ekstra Bladet eller Jyllands-Posten.
Klik på Vis nyhedsoversigt under de forskellige medier for at se de aktuelle nyheder.
Læreren markerer de nyheder, han ønsker, at eleverne skal arbejde med.
Derefter klikkes på
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Partiernes formulering af pressemeddelelse
Eleverne skal nu diskutere nyhederne internt i partiet eller i fora, hvor nyhederne også er
oprettet. Læreren kan afsætte et tidsinterval, som eleverne skal nå til enighed inden for, eller
han kan vurdere, hvornår diskussionen skal afsluttes. Når læreren vurderer, at partierne er
klar til at skrive deres pressemeddelelser, klikker han på Start publicering.
Nu skal partierne oprette deres pressemeddelelse. Hvis de allerede er logget ind, klikker de på
Start runde, og eleverne kan herefter se deres pressemeddelelse. Hvis partiet logger ind på
ny, vil de blive mødt af vinduet med pressemeddelelsen.
Når alle partier har skrevet pressemeddelelser, klikker læreren på Afslut debat. Herefter
godkender læreren de forskellige partiers publicerede pressemeddelelser. Ved hver godkendt
pressemeddelelse får partierne points i form af fremgang i meningsmålingen.
Faglige spørgsmål
Undervejs i spillet testes eleverne i deres paratviden om dansk politik. De skal besvare faglige
spørgsmål bl.a. om det danske folkestyre. Besvarelserne foregår individuelt, så hver elev skal
logge ind i spillet med egen identitet.
Lærerens fremgangsmåde ved udvælgelsen af faglige spørgsmål
I SkoleParlamentet er der på forhånd formuleret 25 spørgsmål, som relaterer sig til dansk
politik og folkestyre. Læreren kan desuden vælge at formulere yderligere spørgsmål, som kan
anvendes sammen med spillets allerede definerede spørgsmål.
Klik på Faglige spørgsmål i kontrolrummet.
Klik

Spillets 24 spørgsmål kommer frem på skærmbilledet.

Klik på Faglige spørgsmål (trin 1 af 2). Herefter udvælger læreren de spørgsmål, han ønsker at
inddrage i spørgerunden.
Klik af i firkanten Indkluder i spørgeskema og tast
Læreren stilles automatisk videre til Trin 2: Opret dine egne spørsmål.
Hvis læreren ikke ønsker at oprette egne spørgsmål, klikkes på
Ønsker læreren selv at oprette spørgsmål, klikkes på
, så ledes han videre til
siden Spørgsmål. Her indtastes de eller det spørgsmål (og evt. uddybende tekst), som ønskes
tilføjet. Husk at angive et antal svarmuligheder, og husk at klikke det rigtige svar af i Korrekt
svarmulighed. Klik herefter
Læreren ledes tilbage til forrige skærmbillede. Når han er tilfreds med sine indtastninger,
klikker han på
.
Læreren kan også oprette flere spørgsmål, redigere eller slette et tidligere spørgsmål.
Nulstil indtastninger ved at klikke på ikonet
hvis du vil tilbage til et tidligere skærmbillede.
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eller tryk på ikonet

,

Elevernes besvarelse af faglige spørgsmål
Eleverne logger ind på hver deres computer, med deres personlige login. De bliver nu
præsenteret for spørgsmålene på skærmbilledet Udfyld spørgeskema.
De skal klikke af i den svarmulighed, de mener er rigtig, og herefter klikke
Rigtige svar vil give udslag i mandatfordelingen i meningsmålingen.
Afslutning af spørgerunde
Når eleverne har besvaret spørgeskemaet, klikker læreren på
Hvis alle elevers indtastninger endnu ikke er registreret, klikker læreren på
Eleverne vil med deres personlige login kunne se, hvilke spørgsmål de har svaret rigtigt og
forkert på. Herefter klikker de
og kommer tilbage til partiets hovedside.

Elevernes partiside
Når eleverne logger ind under et igangværende spil, kommer de direkte ind på deres partis
hjemmeside, hvis ikke der er en runde i gang, som kræver en anden handling. Her er elevens
kontrolrum – ligesom Lærerens Kontrolrum – hvorfra eleven navigerer rundt i spillets flader.
Brugerne har følgende valgmuligheder på deres partis side:
 Partiets mærkesager: Her kan de se deres partis mærkesager.
 Lovforslag: Her kan de se status på de lovforslag, som partiet har fremsat – hvis der er
nogen.
 Emner i partiet: Her kan partimedlemmerne se deres fælles holdning til de emner, de
var mest uenige om internt i partiet ved besvarelsen af holdningstilkendegivende
spørgsmål i starten af spillet.
 Emner i parlamentet: Her kan partimedlemmerne se partiets holdning til de emner,
parlamentsmedlemmerne var mest uenige om ved besvarelsen af
holdningstilkendegivende spørgsmål i starten af spillet.
 Forum: Ved klik på forum får brugerne en oversigt over de diskussionsfora, de har
adgang til.
 Start runde: Start runde har kun en effekt, hvis læreren har igangsat en fase, mens
eleverne stadig er logget ind på SkoleParlamentet. Hvis eleverne logger ind på spillet,
efter læreren har igangsat en runde, vil de automatisk komme til runden. Hvis eleven
derimod er logget ind i forvejen, skal der klikkes på Start runde for at komme til
mulighederne.
 Log af: Her logger eleven ud af spillet. Dette link bruges især, hvis flere elever skal
anvende samme computer.
I højre side kan eleverne se:
 Meningsmålinger (ændrer sig i takt med spillet)
 Links til Parlamentets partier
 Oversigt over Partiets medlemmer

19

Fora og debat
Debatten er en central del af SkoleParlamentet. Meget af debatten i spillet foregår uden for
selve det teknologiske univers, men der er også muligheder for at debattere på spillets
forskellige fora.
Når læreren sender en eller flere artikler ud til partierne, som de skal publicere
pressemeddelelser om, bliver artiklerne automatisk lagt under partiets offentlige forum. Se
mere i afsnittet Debat og nyheder – oprettelse af pressemeddelelser, s. 17.
Fora og debat har desuden den funktion, at medlemmerne i de forskellige partier kan sende
beskeder til de andre partier. Fx under forhandlinger af lovforslag kan eleverne forhandle ved
at bruge Fora og Debat. Dette kan især være relevant, hvis partierne sidder i forskellige
lokaler.
Også internt i partiet kan medlemmerne debattere spørgsmål og uenigheder. Dette kan fx
gøres, hvis de sidder i udvalg og skal informere deres partimedlemmer om mulige aftaler med
de andre partier. Læreren kan også give for som lektie, at medlemmerne i et parti – indtil
næste spilrunde af SkoleParlamentet – skal debattere og komme til enighed om en fælles
holdning til fx en pressemeddelelse eller formuleringen af et lovforslag. Her kan eleverne bruge
deres partis private forum.
Der er tre forskellige typer fora:
 Parlamentets forum (Fælles): Dette er parlamentets fælles forum. Heri kan alle
parlamentsmedlemmer poste indlæg.
 Partiets forum (Offentlig): Dette er partiernes offentlige forum, hvor alle
parlamentsmedlemmer kan skrive og kommentere på partiets lovforslag eller
pressemeddelelser.
 Partiets forum (Privat): Partiets private forum, hvor kun partiets egne medlemmer (og
læreren) har adgang.
I forummet kan partimedlemmet eller læreren se indlæg, besvare indlæg eller skrive et nyt
indlæg.
Læreren kan fra sit kontrolrum klikke på de forskellige fora fra forsiden eller – hvis der er en
runde i gang – nederst i højre side af kontrolrummet. Eleverne kommer til fora ved at klikke
på Forum fra deres egen side.
Elevernes publicering af et nyt indlæg i et forum
Klik på det ønskede forum.
Skriv indlægget i nederste del af vinduet. Giv indlægget en overskrift i feltet Titel.
Skriv selve indlægget i feltet Besked, og tryk derefter
Elevernes besvarelse af et indlæg i et forum
Klik på det ønskede forum.
Eleven klikker på titlen på det indlæg, som han ønsker at svare på. Skriv indlægget i nederste
del af vinduet. Der er mulighed for at ændre Titel.
Skriv selve indlægget i feltet Besked, og tryk derefter
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Fremgangsmåde for læreren under Fora og Debat
Slette et indlæg:
Læreren klikker ind på det ønskede forum fra sit kontrolrum.
Hvis han ønsker at slette et indlæg eller blokere for indlægget og alle dets svar, så det ikke
bliver vist på SkoleParlamentet, klikker han på Blokér i kolonnen Admin.
Hvis det kun er et enkelt svar, der skal slettes eller blokeres for, klikker læreren på emnet og
finder det svar, han vil blokere. Klik på Blokér ud for det enkelte svar.
For at prioritere et eksisterende emne:
Klik på det ønskede forum.
klik på Sæt nål ud for det ønskede emne i kolonnen Admin.
Hvis prioriteten på et emne ønskes ændret, klik på Fjern nål.

Afslutning af SkoleParlamentet
Når læreren vurderer, at eleverne har været igennem de forskellige runder af
SkoleParlamentet, afslutter han spillet. I forbindelse med afslutningen af spillet er det oplagt at
lave en evaluering.
Fremgangsmåde for læreren ved afslutning af SkoleParlamentet
Når læreren ønsker at afslutte spillet, logger han ind og klikker på knappen Afslut spillet, som
findes øverst i venstre side under Faser.
Herefter kommer et skærmbillede frem, hvor læreren kan annullere beslutningen, hvis han
ikke ønsker at afslutte spillet alligevel. Ellers godkendes afslutningen af spillet ved at klikke på
knappen
Bemærk! Det er ikke muligt at fortryde en afslutning af spillet. Når det først er afsluttet,
forbliver det afsluttet.
Fremgangsmåde for eleverne ved afslutning af SkoleParlamentet
Når spillet er afsluttet, kommer et skærmbillede frem med overskriftet Spillet er slut. Under
overskiften Spillets forløb findes information om spillets gang.
Eleverne vil se denne information, når de logger ind igen, eller hvis de klikker på Start runde.
Her får eleverne vist resultaterne for deres eget parti, bl.a. om de har haft fremgang eller
tilbagegang i mandater.
Afhængig af hvilke runder af SkoleParlamentet, der er blevet spillet, vil eleverne ligeledes
kunne se følgende information:
 Mandatfordeling ved oprettelse: Viser mandatfordelingen ved spillets start. Der er ikke
yderligere information at hente her.
 Lovforslag: Information om, hvordan en runde med lovforslag ændrede på
mandatfordelingen. Læreren kan klikke på Vis evaluering. Her vil han se detaljeret
information om alle de fremsatte lovforslag. Eleverne vil se den samme information –
dog kun for deres eget parti.
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Debat og nyheder: Her kan hvert parti se, hvor mange pressemeddelelser de fik
godkendt. Læreren kan se denne information ved at klikke på Vis evaluering. Her vises
også, hvordan det har ændret på mandatfordelingen.

Statistik og evaluering
Spillet laver sin egen statistiske evaluering ved afslutning af spillet. Når eleverne logger ind på
spillet eller genindlæser, vil de se en evalueringskurve for, hvordan det gik deres parti fra
spillets start til slut. De vil således kunne aflæse, om deres parti havde fremgang eller
tilbagegang.
Læreren vil kunne se en lidt mere omfattende evaluering. Blandt andet kan han se, hvordan
hver enkelt elev har klaret sig i besvarelsen af faglige spørgsmål, og han kan bruge
resultaterne til en evaluering af, hvor der evt. skal sættes ind i forhold til den faglige viden.
Det anbefales, at der samles op i klassen – bl.a. kan man tale om, hvorvidt eleverne fulgte
deres idégrundlag og mærkesager i lovforslagene. Og om de lovforslag, de fremsatte, var
realistiske at opfylde efterfølgende. Her kan man evt. inddrage Jakob Haugaards indvælgelse i
Folketinget i 1994 ved at fremsætte valgløfter som: Flottere julegaver, mere medvind på
cykelstierne og Stolelift til Himmelbjerget.
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Forslag til spilforløb
Forskellige typer spil
Der er ingen præcis opskrift på, hvordan SkoleParlamentet spilles mest hensigtsmæssigt. Det
er op til den enkelte lærer at vurdere, hvor meget tid en klasse skal bruge på spillet, eller hvor
mange gange hver runde skal spilles igennem. Men indtil læreren kender spillet og dets
runder, kan det være rart med nogle forslag og retningslinjer. Nedenfor gives derfor forslag til
forskellige typer spil:
 Et kort spil, som afgrænser sig til 5-7 lektioner.
 Et længerevarende spil, der ikke er tidsbegrænsning på, og som yderligere kan køres i
etaper over hele skoleåret.
 Et bud på, hvordan man kan inddrage SkoleParlamentet i forbindelse med folketingsog lokalvalg.

Den hurtige
Den hurtige gennemspilning af SkoleParlamentet, 5-7 lektioner
Læreren kan sætte tidsbegrænsninger på SkoleParlamentets forskellige faser, og hver runde
spilles igennem en enkelt gang. Der bliver mindre tid til elevernes diskussion og dermed i den
demokratiske beslutningsproces, men de opnår indblik i de grundlæggende parlamentariske
spilleregler og metoder.
1. lektion. Stiftende partimøde: 45 minutter
Sidedesign: 5-10 minutter. Eleverne bruger spillets logoer, så der ikke går ekstra tid med
design af partisiden.
Mærkesager: 5-10 minutter
Interne uenigheder: 5-10 minutter
Eksterne ueningheder: 5–10 minutter
Idégrundlag: 5-10 minutter
2. lektion. Pressemeddelelser: 45 minutter
Læreren vælger en enkelt artikel i nyhedsmediernes database, fx omhandlende et emne som
folkeskolen, kriminel lavalder, eller andet som eleverne forventes at have en holdning til uden
at skulle sætte sig ind i nyt stof. Eleverne læser artiklen, tager stilling internt i partiet og
publicerer en pressemeddelelse i løbet af 30-45 minutter.
3. lektion. Lovforslag: 45 minutter
Eleverne bruges ca. 25 minutter til at udarbejde et enkelt lovforslag. Det kan anbefales, at
eleverne formulerer et lovforslag inden for det emne, de har arbejdet med i
pressemeddelelsen. Hvert parti har 2-3 minutter – inkl. efterfølgende debat/forhandling – til at
fremlægge lovforslaget for klassen. Fx kan ordføreren fra et parti fremsætte lovforslaget, mens
medlemmerne fra de andre partier alle har mulighed for at stille spørgsmål inden for den
angivne tidsramme. Afslutningsvis logger eleverne på hver deres computer og afgiver deres
stemme til de fremsatte lovforslag.
4. lektion. Faglige spørgsmål og evaluering: 45 minutter
Eleverne besvarer faglige spørgsmål, som læreren har udvalgt eller formuleret. Læreren kan
evt. gennemgå svarene fælles i klassen efterfølgende.
5. lektion. Afslutning og evaluering: 45 minutter
Læreren afslutter spillet. Partierne bruger ca. 15 minutter til at se deres eget partis evaluering,
fremgang og tilbagegang. De skal forholde sig til, hvor de havde enten fremgang eller
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tilbagegang. Samtidig skal de drøfte, om de lavede lovforslag og pressemeddelelser i
overensstemmelse med deres idégrundlag og partiets mærkesager. (se evt. afsnittet Statistik
og evaluering, s. 22). Klassen evaluerer spillet i fællesskab. Snak evt. om, hvordan eleverne
oplevede de demokratiske beslutningsprocesser, såsom samtaledemokrati, afstemning og
kompromis.

Den grundige (ingen tidsangivelse)
I den grundige version får eleverne rig mulighed for at debattere, argumentere og afprøve
demokratiets beslutningsprocesser. Det foreslåes, at man spiller hver runde igennem to gange
– altså hhv. Lovforslags-, Debat- og nyheder og den faglige spørgsmåls-runde. Men det står
læreren frit for at tilvælge eller fravælge efter egen vurdering.
Det anbefales, at man veksler mellem de forskellige runder, så man ikke spiller fx to
lovforslagsrunder i træk. Det sikrer en afveksling, som kan medvirke til at fastholde elevernes
engagement spillet igennem.
Spillet kan fordeles over hele året, eller man kan udnytte, hvis man har samfundsfag en hel
dag i forbindelse med faguger. Sidstnævnte giver eleverne en oplevelse af et kontinuerligt
forløb i spillet af SkoleParlamentet.
Læreren kan også vælge at lade eleverne spille SkoleParlamentet i starten af skoleåret og igen
ved skoleårets afslutning. På den måde kan han følge elevernes faglige udvikling og forståelse
for den parlamentariske beslutningsproces. Benyttes denne form, er det vigtigt, at læreren
ikke afslutter spillet, før runden sidst på året er spillet igennem.
Stiftende partirunde (1 runde)
Ved oprettelsen af partier gives eleverne god tid til at designe deres parti. Lad dem oploade
billeder fra computeren/internettet, og lad dem dykke ned i deres mærkesager, idégrundlag
samt interne og eksterne uenigheder. Læreren kan gå rundt mellem partierne og spørge ind til
uddybende forklaringer eller formuleringer ved de forskellige faser af den stiftende partirunde.
Runden kan tage noget tid, men den giver eleverne mulighed for at få afprøvet deres
argumentation samt kompromisets kunst.
Debat og nyheder (2 runder)
Læreren indleder runden med at tale med eleverne om kompromis inden for politik. Kom ind
på, at politikere – når de først er valgt ind i Folketinget – kun er forpligtet til at stå til ansvar
for dem selv. Gør dem klart, at kompromiset i denne forbindelse bliver ekstra vigtigt, fx i
forbindelse med afstemning ved lovforslag. Et partimedlem, der føler sig begrænset eller
endda trynet af sit parti, har ikke den store loyalitet over for partiet, mens et partimedlem, der
bliver behandlet fair og ordentligt i sit parti, har en tendens til at lægge sig mere op ad
partilinjen.
Udvælg 2 nyheder fra nyhedsmediernes database – gerne nogle, der er værdipolitisk ladede –
og giv eleverne god tid til at debattere internt i partiet, inden de skriver pressemeddelelsen.
Kræv, at eleverne i deres pressemeddelelser henviser til baggrundsstof, de har fundet på
nettet eller i undervisningsbøger. Når man på denne måde ”slipper processen løs”, får eleverne
igen mulighed for at prøve kræfter med diskussionens koder og stærke kræfter.
Lovforslag (2 runder)
Hvert parti laver 1-2 lovforslag pr. runde – alt efter hvordan antallet af elever passer. Lad
eleverne selv lave aftaler og tidsplan for forhandlingsrunder. Nogle elever vil sikkert skulle
være ordførere for flere lovforslag, derfor kan det være lidt af et puslespil at få til at gå op.
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Eleverne skal have mindst 2 forhandlingsrunder pr. lovforslag, da de skal kunne mødes med
deres parti og diskutere evt. handler/aftaler med andre partier.
Efter endt forhandling går alle medlemmer af SkoleParlamentet ”i salen” (fx klassen med
katederet som talerstol). Ordførerne for hvert lovforslag fremlægger og diskuterer lovforslaget
med de ordførere, der er ansvarlige for netop dette lovforslag. Denne fremgangsmåde giver
mulighed for, at alle elever kommer til orde. Man kan dog også vælge at lade alle elever
deltage i debatten. Det kan være en god idé at sætte en tidsbegrænsning på fremlæggelserne
af lovforslag. Men overvej, om forslag, der skaber en større diskussion, skal tildeles lidt ekstra
tid til debat inden afstemningen.
Afslutningsvis logger eleverne ind på hver deres computer og stemmer.
Faglige spørgsmål (Runde 1)
Man kan lave to eller flere runder med faglige spørgsmål. Spørgsmålene i den første runde kan
gå på partier og personer i dansk politik. Nedenfor er eksempler på spørgsmål, læreren kan
vælge til første runde. Han har selvfølgelig mulighed for at vælge flere til eller selv formulere
yderligere spørgsmål til runden (se Faglige spørgsmål, s. 18)
Spørgsmål vedrørende partier og personer i dansk politik:
5 – Liste A er?
14 – Liste B er?
21 – Hvad hedder Danmarks statsminister?
24 – Hvem er formand for Dansk Folkeparti?
22 – Hvad hedder Danmarks udenrigsminister?
Faglige spørgsmål (Runde 2)
Spørgsmålene i anden runde kan dreje sig om demokratiet og dets spilleregler.
Spørgsmål vedrørende demokrati og demokratiske spilleregler:
1 – Hvem har magten i et demokrati?
6 – Man er stemmeberettiget, når man er?
9 – En lov behandles i folketinget?
12 – Hvor mange mandater er der i Folketinget?
Eleverne besvarer spørgsmålene ved egen computer. Det anbefales, at spørgsmålene
gennemgås i fællesskab ved evalueringen af spillet.

SkoleParlamentet i forbindelse med folketings- og lokalvalg
SkoleParlamentet kan med fordel anvendes i forbindelse med folketingsvalg eller lokalvalg. Det
anbefales, at læreren noterer sig, hvilke mærkesager der er i spil i valgkampen. Disse
mærkesager danner grundlaget for spillet af SkoleParlamentet. Partierne skal formulere deres
mærkesager, idégrundlag og lovforslag på baggrund af mærkesagerne. Læreren bør samtidig
udvælge nyheder, der netop tager udgangspunkt i valgkampens mærkesager. På den måde
arbejder samtlige partier med samme problemstillinger. Det giver dem mulighed for at se,
hvor forskelligt de anskuer problemerne i samfundet og løsningen af dem. Det kan også
medvirke til en øget interesse i partidebatten under selve valgkampen.
Eksempel
Hvis folkeskolen er et centralt emne i valgkampen, skal partiernes mærkesager, idégrundlag
og lovforslag sigte mod folkeskolen. Sidenhen skal eleverne, i forbindelse med
pressemeddelelserne, tage stilling til en artikel om et dansk politisk partis holdning til
folkeskolen. Man kan sagtens vælge at beskæftige sig med flere emner i samme spil, fx
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fordelingen af goder i velfærdsstaten eller Danmarks rolle i internationale konflikter.
Faglige spørgsmål
I forbindelse med faglige spørgsmål kan læreren med fordel udvælge følgende spørgsmål, som
relaterer sig til valg og partipolitik.
1 – Hvem har magten i et demokrati?
5 – Liste A er?
6 – Man er stemmeberettiget, når man er?
7 – Spærregrænsen er på?
8 – Liste C er?
11 – Hvad er en spindoktor?
12 – Hvor mange mandater er der i Folketinget?
14 – Liste B er?
15 – Der skal udskrives folketingsvalg hvert år?
17 – Liste Ø er?
18 – En dronningerunde er?
19 – Hvad er populisme?
20 – Hvad er en løsgænger?
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SkoleParlamentets politiske landkort
Når eleverne, i den stiftende partirunde, inddeles i partier, får de en betegnelse på deres parti.
Denne betegnelse angiver, hvor i det politiske spektrum partiet ligger. Da man opererer med 2
skalaer – en ideologisk og en værdibaseret – er der i SkoleParlamentet skelet til begge.

Forkortelser for partierne
Ø: Enhedslisten
F: Socialistisk Folkeparti
A: Socialdemokratiet
B: Radikale
O: Dansk Folkeparti
C: Konservative Folkeparti
V: Venstre
Y: Ny Alliance

De politiske partier inddelt efter de klassiske ideologier
Ø F
Venstrefløjen
Socialisme

A B
Midten
Socialliberalisme

O C V Y
Højrefløjen
Liberalisme

De politiske partier inddelt efter værdipolitik
Venstreorienteret
Mindre stram udlændingepolitik
Mere ulandsbistand
Lavere straffe
Stor offentlig sektor

Højreorienteret
Stram udlændingepolitik
Mindre ulandsbistand
Højere straffe
Stor privat sektor

På baggrund af ovenstående skalaer er følgende betegnelser benyttet i
spillet:







Yderste venstrefløj: Når et parti ligger yderst til venstre i både ideologi- og
værdipolitikken.
Venstrefløj: Når et parti ligger overvejende til venstre i ideologi- og værdipolitikken.
Midtersøgende venstrefløj: Når et parti ligger til venstre i enten ideologi- eller
værdipolitikken.
Midtersøgende højrefløj: Når et parti ligger til venstre i enten ideologi- eller
værdipolitikken.
Højrefløj: Når et parti ligger overvejende til højre i ideologi- og værdipolitikken.
Yderste højrefløj: Når et parti ligger yderst til højre i både ideologi- og
værdipolitikken.
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Spørgeskema ved den stiftende partirunde
Når eleverne første gang logger ind på SkoleParlamentet, skal de give deres mening til kende
om følgende værdibaserede spørgsmål. Læs mere om spørgsmålene og denne del af spillet i
Elevernes log-in på SkoleParlamentet, s. 11-12)
Usunde fødevarer skal mærkes
Helt enig
Delvis
enig
Neutral
Delvis
uenig
Helt uenig
Der skal bevilges flere penge til integrationsområdet
Helt enig
Delvis
enig
Neutral
Delvis
uenig
Helt uenig
Forsvaret skal kun deltage i internationale aktioner på anmodning fra FN
Helt enig
Delvis
enig
Neutral
Delvis
uenig
Helt uenig
Alle har ret til folkepension og børnecheck uanset indkomst og formue
Helt enig
Delvis
enig
Neutral
Delvis
uenig
Helt uenig
Rygning skal være forbudt på alle offentlige indendørs steder
Helt enig
Delvis
enig
Neutral
Delvis
uenig
Helt uenig
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Al form for tortur er uacceptabel
Helt enig
Delvis
enig
Neutral
Delvis
uenig
Helt uenig
Man skal kunne fratages kontanthjælp, hvis man nægter arbejde pga. krav om
beklædning – fx tørklæde, burka eller lignende
Helt enig
Delvis
enig
Neutral
Delvis
uenig
Helt uenig
Værnepligten skal afskaffes og erstattes af en professionel hær
Helt enig
Delvis
enig
Neutral
Delvis
uenig
Helt uenig
Bistandshjælpen skal nedsættes for at motivere arbejdsløse til at tage et arbejde
Helt enig
Delvis
enig
Neutral
Delvis
uenig
Helt uenig
Det skal være forbudt at benægte Holocaust
Helt enig
Delvis
enig
Neutral
Delvis
uenig
Helt uenig
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Atomkraft er et godt alternativ til olie- og kulkraft
Helt enig
Delvis
enig
Neutral
Delvis
uenig
Helt uenig
EU’s landbrugsstøtte skal afskaffes
Helt enig
Delvis
enig
Neutral
Delvis
uenig
Helt uenig
Behandlingsdomme er bedre end fængselsstraffe
Helt enig
Delvis
enig
Neutral
Delvis
uenig
Helt uenig
Det er statens opgave at støtte kulturen og kunstnerne
Helt enig
Delvis
enig
Neutral
Delvis
uenig
Helt uenig
En præst behøver ikke at tro på Gud
Helt enig
Delvis
enig
Neutral
Delvis
uenig
Helt uenig
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Det skal være tilladt at tildække ansigtet ved offentlige demonstrationer
Helt enig
Delvis
enig
Neutral
Delvis
uenig
Helt uenig
Det er fint, hvis flygtninge og indvandrere, som ønsker at være danske statsborgere,
sætter deres egen traditionelle kultur over den danske
Helt enig
Delvis
enig
Neutral
Delvis
uenig
Helt uenig
Det skal være strafbart at mobbe
Helt enig
Delvis
enig
Neutral
Delvis
uenig
Helt uenig
I folkeskolen kommer sociale kompetencer før faglige
Helt enig
Delvis
enig
Neutral
Delvis
uenig
Helt uenig
Danmark skal arbejde for et tættere samarbejde i EU
Helt enig
Delvis
enig
Neutral
Delvis
uenig
Helt uenig
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Hvis du ikke har arbejde, skal du tage en ledig stilling uanset arbejdets art og din
uddannelsesmæssige baggrund – ellers bortfalder din ret til penge fra staten
Helt enig
Delvis
enig
Neutral
Delvis
uenig
Helt uenig
Kloning og genmanipulation skal være tilladt
Helt enig
Delvis
enig
Neutral
Delvis
uenig
Helt uenig
Det er bedre at bruge flere penge på hungersnød end på forbedringer af miljøet
Helt enig
Delvis
enig
Neutral
Delvis
uenig
Helt uenig
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