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Boken är skriven av den portugisiske
författaren Isabel Minhós Martins och
bilderna är skapade av Bernardo P.
Cavalho. Boken är på svenska utgiven
av Lilla Piratförlaget (översättning: Erik
Titusson). Så här skriver förlaget om
boken på sin hemsida:

”Det var en gång en general som ville
vara hjälte i en historia. Men för att bli
en riktig hjälte måste man visa mod,
överkomma faror och göra det som är
rätt. Generalen i den här historien tror
att det snabbaste sättet att bli hjälte, är
att bara dyka upp på en boksida. Utan
att göra något särskilt.”

•
•
•
•
•
•

Vad är det för skillnad mellan
demokrati och att själv bestämma?
Kan det finnas nackdelar
med demokrati?
Hur kan vi ha demokrati
i skolan och hemma?
Vad skulle hända om barn fick
rösta i allmänna val i Sverige?
Skulle något förändras?
Varför vill man ha makt?
Går det att rösta bort demokrati?

Diskutera

Prata om vad ni har gjort och hur ni
har känt under bokdansen. Demokrati
handlar om alla människors lika värde,
rättigheter och om möjligheten att vara
med och bestämma.

•
•
•
•
•
•
•

Varför hade generalen satt
upp en gräns?
Hur kändes det att inte få passera?
Hur var det att tillslut få passera?
Hur var det att dansa en karaktär?
Finns det gränser vi inte får
passera? Vem har satt dessa?
Upplevde ni med kroppen känslan
av demokrati/ instängdhet/frihet?
Vad är motsatsen till demokrati?

Faktaböcker

Buregren – Demokratihandboken
Farzaneh – Livet, en handbok: Hur gör du med allt?
Stalfelt – Alla barns rätt
Silei – Rosas buss

Skapa

Låt er inspireras av bokens
illustrationer. Gör egna figurer/
karaktärer (titta extra noga på
första och sista uppslaget och
upptäck de olika uttrycken).

Det är nämligen generalen som
bestämmer i den här boken! Tror han
åtminstone, men något händer…
Låna gärna boken på biblioteket och
läs den tillsammans. Titta på detaljerna
i bilderna.

Boktips från bibliotekarier: böcker
på tema demokrati, makt mm

Vill du dansa den igen?
Musik och beskrivning finns
på bibliotekets hemsida:
biblioteket.se/bokdansa

Bilderböcker

Cali – Grodornas drottning får inte väta sina fötter
Garthon – Bosse och Bella och trumpna Donald
Hingström/Kovanen – Måste ha mer!
Landström – Fyra hönor och en tupp
Lisen Adbåge – Dom som bestämmer
Stark/Bondestam – Diktatorn
Illustrationer: Bernardo P. Carvalho

Vi har dansat boken ”Stopp! Ingen
får passera!”. Här kommer tips
på hur ni kan arbeta vidare med
dansens tema: Demokrati, medbestämmande och civilt motstånd.

Kapitelböcker för barn ca 9-12 år

DiTerlizzi – Jakten på WondLa
Ende – Momo eller kampen om tiden
Kadefors – Nyckelbarnen
Lidbeck – Världens elakaste fröken

Medietips

UR (Sveriges Utbildningsradio AB), har mycket material på sin
webbplats, www.ur.se. Nu finns serien ”Dröm om demokrati”
(för åk 4-6, sex 15 min avsnitt). Serien tar upp olika aspekter av
de¬mokrati och är byggd runt en framtids¬historia. En framtid
där Sverige blivit en diktatur med en envåldshärskare. En kvinna
har i hemlighet sparat filer från ”förr”, när Sverige var en demokrati, på sin läsplatta. Hon visar filerna för sitt barnbarn, för att få
honom att förstå vad demokrati innebär.

