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Barnens demokrati
Demokrati kan aldrig tas för given, inte ens av alla barn. Demokrati sker också
i stort och smått och engagerar barn i olika åldrar. I bokserien om Nora släpps
barnen in i demokratiarbetet och förklarar demokrati på ett lätt och kul vissamtidigt som det utgår från barnens vardag. Hur går ett val till? Vem bestämmer var
lekplatserna ligger? Varför är vädret så busigt ibland?
I bokserien får vi följa Nora, som lär sig om och deltar
i olika delar av demokratiska samhället, exempelvis
genom att rösta eller besöka ett nämndmöte som
diskuterar lekplatser. Böckerna innehåller enkla och
färgglada illustrationer där pirater och annat kul
förekommer.
Bygdegårdarnas Riksförbund kommer erbjuda
samtals- och aktivitetsmaterial som kan användas
i samband med ett bokkalas där boken läses upp,
diskuteras och skapar engagemang hos barnen. Utöver
det kan föreningen bygga på temat ytterligare: Varför
inte skriva en motion till bygdegårdsföreningen, samla
in idéer på vad bygdegården kan användas för?

Hur gör vi?
1. Ladda ner samtalsmaterialet via BR:s hemsida:
Nora i bygdegården
2. Beställ böckerna till förmånligt bygdegårdspris
direkt från författaren:
www.norabok.se/bygdegard
(böckerna levereras i september)
3. Bestäm fler demokratiaktiviteter som barnen
får testa på, till exempel tipsrunda!

Böckerna kommer finnas tillgängliga september 2021.
Varje förening gör en egen beställning.
Mer information om bokserien: dromtradet.se/nora
Målgrupp: Barn 3–6 samt 6–9 år.

I samarbete med författaren
Marléne Tamlin erbjuder
Bygdegårdarnas Riksförbund
ett demokratipaket för barn!

Få exempel på tipsfrågor
på nästa sida

Gör en tipsrunda för barnen!
Att göra tipsrunda är både roligt och allmänbildande. Samla ihop kluriga frågor och blanda in lite knasiga svar. Sätt
upp runt bygdegården och passa på att prata med barnen om funderingar som de får.
1. Bestäm runda.
2. Fundera på om barnen har möjlighet att vinna ett pris. Kanske en barnbok med temat demokrati?
3. Bjud in till tipsrunda.

Exempel på tipsfrågor för barn:
1. Vad är speciellt med en demokrati?
1. En bestämmer över alla andra
X. Att den som är starkast eller rikast får bestämma
2. Alla får vara med och bestämma.
2. Hur bestämmer man saker i en demokrati?
1. Förslag skrivs på lappar, sedan drar statsministern ett av förslagen.
X. Genom omröstning där allas röst är lika mycket värd.
2. Kungen bestämmer, då blir han glad.
3. Vad betyder rösträtt?
1. När man röstar måste man rösta på rätt sak, annars blir det böter.
X. Det är en maträtt som äts samtidigt som man röstar.
2. Alla som röstar har rätt att rösta på det man vill och tycker är bäst.
4. Vem får rösta?
1. De som borstar tänderna.
X. De som har köpt en biljett till röstningen.
2. Alla vuxna medborgare i landet.
5. Vad händer om man inte vill rösta?
1. Det händer inget alls, vill du inte rösta behöver du inte det.
X. Då får man betala böter.
2. Man blir utan julklappar det året.
6. När fick både kvinnor och män rösträtt i Sverige?
1. Sedan man kom på att man kan rösta, säkert järnåldern.
X. Sedan 1958 när Melodifestivalen startades.
2. Året 1921, alltså 100 år sedan. Innan dess fick nästan bara män rösta.

