
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgaver til historien: Sådan gør du 

Før du laver opgaverne, skal du ha’ hørt historien, der hører til spørgsmålene. Du 
finder alle historierne på golittle.dk/opgaver.


Har du gjort det? Godt! Så læs videre..!


Når du har lyttet til historien, skal du svare på spørgsmålene på næste side.


Har du en printer: 

1. Print opgavearket ud.


2. Begynd med spørgsmål 1 og find det svar, du tror, er det rigtige.


3. Skriv bogstavet, der står ud for svaret, på plads nummer 1 i boksen til kodordet.


4. Fortsæt på samme måde med resten af spørgsmålene.


Har du IKKE en printer: 
 
1. Find et stykke papir og en blyant og scroll videre til spørgsmålsarket på næste 
side eller find spørgsmålene på hjemmesiden. 
 
2. Begynd med spørgsmål 1 og find det svar, du tror, er det rigtige. 
 
3. Skriv bogstavet, der står ud for svaret, som det første på dit papir. 
 
4. Fortsæt på samme måde med resten af spørgsmålene.


Derefter: 

Har du skrevet de rigtige bogstaver, får du kodeordet!


Hvis du har tid og lyst, kan du herefter lave ekstraopgaverne på spørgsmålsarket.


Rigtig god fornøjelse! 






1. Hvad er en rigsret? 6. Hvorfor endte den tidligere 
statsminister Anders i rigsretten?

P: En sted hvor ministre kan blive dømt for 
at ha’ gjort noget ulovligt

A: Han havde røvet en bank

O: Noget man spiser G: Han havde snydt i skat

I: Et fængsel I: Han havde brugt penge på rustninger

2. Hvem er Donald Trump? 7. Hvorfor er Donald Trump endt i 
rigsretten?

R: Formanden for partiet Venstre P: Han er beskyldt for at snyde i skat

O: Den tidligere amerikanske præsident K: Han er beskyldt for at ha’ sagt til sine 
vælgere, at de skulle storme en bygning

A: En amerikansk dommer L: Han har løjet for de andre politikere

3. Hvem er Inger Støjberg? 8. Hvilket parti er Inger Støjberg medlem 
af?

D: Danmarks statsminister K: Socialdemokratiet

F: Formanden for partiet Venstre A: Venstre

L: En dansk politiker og tidligere minister E: Ikke noget - hun har meldt sig ud

4. Hvem kan ende i rigsretten? 9. Hvad hedder formanden for Venstre?

I: Kun ministre eller tidligere ministre R: Jakob Ellemann-Jensen

M: Dem der kører for stærkt O: Lars Løkke Rasmussen

A: Alle danskere over 18 år U: Anders Fogh Rasmussen

5. Hvilke personer består rigsretten af? 10. Hvornår afgøres rigsretssagen mod 
Inger Støjberg?

K: Politibetjente U: Til sommer

T Advokater, dommere og politikere E: Inden 2021 bliver til 2022

Y: Præster J: Om to måneder

KODEORD:

OPGAVER: 
1. På bagsiden af papiret: Tegn en politiker - du vælger selv hvilken.

2. Lav en liste med navnene på de partier og politikere, du kender.

3. Lav en liste over de love, du kender - hvad er ulovligt i Danmark?

SPØRGSMÅL TIL: “RIGSRETSSAGERNE” 
Lyt til historien her: golittle.dk/opgaver
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