Opgaver til Partiet
i serien Dingo UNG ROMAN
af Line Leonhardt

Se på forsiden af bogen
Man siger at: “Et billede siger mere end tusinde ord.”
• Hvad siger billedet?
• Hvad tror du, bogen handler om?
• Hvad tror du illustratorens tanker har været med denne forside?

Læs bogen
Find konkrete eksempler fra bogen og skriv disse ned på et ark, hvor du kan læse om:
• Miljøet
• Personbeskrivelserne
• Samfundsforholdene

Se på bogens illustrationer
• Hvordan underbygger illustrationerne stemningen i historien?
• Hvilke farver er valgt til hvilke tegninger - og hvorfor?

Lav dit eget parti
Vælg følgende til dit parti:
•
•
•
•

Partinavn
Partiprogram
Logo
Beskrivelse af partiet kernevælgere

Lav din egen partiplakat
Lav en valgplakat hvor følgende indgår:
• Partinavn
• Partiprogram
• Logo
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Moderne markedsføring
www.fb.com/stempaapartiet

• Kender du til FB-siderne?
• Hvem bruger en FB-side?
• Bruger de politiske partier sådan noget?
• Hvad bruger de politiske partier i dag for at markedsføre sig?
• Hvad gør man i lande uden for Danmark?
• Fx USA?
• Er det en troværdig side for Partiet?
• Hvad synes du, der skal til for at man opdager et nyt parti?
• Hvad skal der reelt til for at skabe et nyt parti i Danmark?
• Hvilke partier blev stiftet hvornår?
• Hvilke partier udsprang af andre politiske partier?
• Hvorfor gjorde de det?
• Tegn / Lav/ Form din egen FB side for dit eget politiske parti?

Paneldebat - live rollespil
I debatten skal en fra hvert parti stille op. Disse skal sidde på en stol bag et bord. På rad
og rakke. Dem, der ikke vælges til at stille op skal vælge en af følgende roller (flere roller
kan tilskrives ad hoc.)
•
•
•
•

Journalisten
En bekymret forælder, med en baby på armen
En arbejdsløs, der er tilflytter fra en anden dansk by
En flygtning, der taler dansk

Klassesamtale om etik og moral
Herunder kan inddrages:
• Din egen holdning?
• Den holdning som du tror, din nabo har?
• Den danske almindelige holdning
• Hvad er den?
• De kendte politiske partiers holdninger?
• Her kan inddrages andre oplæg om de politiske partier i Danmark.

Lav en iPhone/ smartphone
Sælg dit parti bedst muligt. Som rap, musikvideo, spoken word, dokumentar, dramaserie. Herunder
kan følgende overvejelser indgå:

•
•
•
•
•

Partinavn
Partiprogram
En tale
En samtale med en kernevælger
Interview med kernevælgeren

Lav en hvervekampagne på iPhone/ smartphone
Hverv flere medlemmer til dit eget parti. Herunder kan følgende overvejelser indgå:
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• Hvilket medie/ medier vil du bruge?
• Hvordan skal en hvervekampagne struktureres?
• Skal flg. indgå: Partiprogram, Logo, eller andre ting?

Fremvisningerne i klassen
Under de forskellige fremvisninger i klassen kan du fx anvende PP eller smartboard/
whiteboard, se film i skolens biograf m.m.

side 3 af 3

