Myndband 1: Stjórnarskráin
1.
Paraðu saman:
Stjórnarskráin

Meirihlutinn ræður.

Lýðræði

Þjóðhöfðingi er valinn af fólkinu í landinu.

Konungsveldi

Æðstu lög á Íslandi.

Lýðveldi

Embætti þjóðhöfðingja gengur í erfðir.

2.
Hvernig leiðbeinir stjórnarskráin okkur?

Myndband 2: Forsetinn
1.
Paraðu saman:
Forsætisráðherra

er eins konar verkstjóri ríkisstjórnarinnar.

Forsetinn

vinnur fyrir fólkið í landinu.

Fjármálaráðherra

skiptir sér ekki af daglegri stjórn ríkisins en
lög taka ekki gildi nema hann skrifi undir þau.

Þingmaður

ber ábyrgð á öllu sem snertir fjármál ríkisins.

2.
Hvað er átt við með orðunum:
Þjóðaratkvæðagreiðsla _________________________________________________
Fulltrúalýðræði ________________________________________________________
Synjunarvald forseta ________________________________________________________

Myndband 3 og 4:
Löggjafar og framkvæmdavald / Dómsvald
1.
Krossaðu við réttar fullyrðingar:
o

Á Alþingi sitja fulltrúar þjóðarinnar sem hún hefur kosið í lýðræðislegum kosningum.

o

Forsetinn setur lög sem eru bindandi fyrir alla.

o

Áður fyrr þurftu menn að muna lögin sem sett voru á Alþingi.

o

Alþingi hefur aðsetur á Þingvöllum.

Útskýrðu fullyrðinguna: „Ríkisstjórnin fær vald sitt frá þjóðinni.“

2.
Paraðu saman:
Þrískipting ríkisvalds

er þegar ráðherrar í ríkisstjórn vinna eftir lögum.

Framkvæmdavald

er til þess að koma í veg fyrir að forsætisráðherrann
og ríkisstjórnin misnoti vald sitt.

Löggjafarvald

er sjálfstæð stofnun sem fylgist með því hvort lög
standist stjórnarskrána og dæmir í málum.

Dómsvald

er í höndum Alþingis og forsetans.

Myndband 3 og 4:
Löggjafar og framkvæmdavald / Dómsvald
3.
Hver er munurinn á refsimáli og einkamáli? Nefndu dæmi.

4.
Getur ráðherra ákveðið einn og sér að byggja álver á Íslandi? Rökstyddu svarið.

5.
Paraðu saman:
Beint lýðræði

felur í sér að fólk megi tjá skoðanir sínar.

Fulltrúalýðræði

er þegar fólkið í landinu greiðir atkvæði um ýmis mál
í þjóðaratkvæðagreiðslu.

Jafnræðisreglan

er þegar fólkið í landinu kýs fulltrúa fyrir sig á
Alþingi.

Skoðana- og tjáningarfrelsi

tryggir að komið sé fram við fólk á jafnréttisgrundvelli.

Myndband 5: Kosningar og lýðræði
1.
Krossaðu við rétta fullyrðingu:
o

Lýðræði var fundið upp af Forn-Grikkjum.

o

Lýðræði er það sama og lýðveldi.

o

Lýðræði er þegar þeir elstu ráða.

2.
Hver er einfaldasta mynd lýðræðis?

3.
Rökstyddu þessa fullyrðingu: „Öll tökum við þátt í að móta lýðræðislegt samfélag.“

Myndband 6: Mannréttindi
1.
Krossaðu við réttar fullyrðingar:
Mannréttindi
o
eru bara fyrir dómara.
o

eru grundvallarréttindi sem allir eiga að njóta.

o

eru fyrir þá sem stjórna landinu.

o

eru aðeins fyrir Evrópubúa.

2.
Það er mikilvægt að fólk þekki stjórnarskrána og átti sig á því til hvers hún er.
Hvers vegna? Rökstyddu svarið.

