


FILM:
”Kærlighed og kager” findes på Filmstriben.dk. Filmen 

handler ikke så meget om demokrati, men om forskel-

lige måder at være konge på. Den er fin og sjov for de 

mindste

På Folketingets hjemmeside ligger små film til store 

børn (eller til os voksne, hvis vi har brug for lige at kom-

me op til dato, som man siger). De er for svære til de 

mindre børn:  

https://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm 

Filmcentralen har en dokumentarfilm (52 min.) om et 

eksperiment med demokrati i en 3. klasse i Kina. Egner 

sig til mellemtrin og udskoling: 

https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/stem-pa-mig 

BØGER: 
Hvem bestemmer i Danmark? 

Historien om danskernes vej til demokrati fortalt til 

børn og voksne

Af Nils Hartmann 

Kronologisk gennemgang af Danmarks politiske styre-

former fra oldtiden og frem til i dag

Folketinget

Af Peter Garde

De små fagbøger

BILLEDBØGER:
Til de nysgerrige: En bog om politik

Af Marie D. Christiansen 

Billedbog om begrebet politik. Hvad er det, hvad bruger 

vi det til, og hvorfor har vi det egentlig?

Diktatoren 

Af Ulf Stark

Hvem skal være bange for diktatoren? 

Alle. Hvem skal trøste diktatoren? Alle.

Hvem skal hylde diktatoren? Alle. 

Men hvis man er en meget lille diktator, kan det godt 

blive ensomt til sidst. For man kan ikke bestemme, at 

nogen skal være ens ven.

Dem, der bestemmer

Af Lisen Adbåge 

Billedbog. Om en gruppe børn, der bestemmer over en 

anden gruppe børn. På legepladsen vil den ene gruppe 

bestemme, hvad den anden gruppe skal lave, men så op-

står der en situation, hvor den anden gruppe siger nej.

Glimfyr og Klumtøs bygger en tank

Af Peter Adolphsen

Billedbog. Glimfyr og Klumtøs sætter sig for at tage 

statsministeren og regeringen under behandling, fordi 

de ikke styrer landet, som de skal. De opfinder en tank, 

som de nytårsaften indtager Kongeslottet med - og her 

ender statsministerens og kongens liv! Nu er det vores 

to hovedpersoner, der har magten, men det er heller 

ikke helt lykken.

Drengen, der ville være statsminister

Af Mikkel Hede

Billedbog. Da 5-årige Hjalte ser valgplakaterne i byen og 

hører sine forældre diskutere valgudsendelserne i TV, vil 

han også være med. Med fynd og klem kaster han sig ud 

i valgkampen og ender som statsminister.

Jeg er konge

Af Nathalie Dieterlé

Billedbog. Den lille kaninunge Lasse får en guldkrone af 

sin mor. Han beslutter straks, at han vil være konge og 

bestemmer alting selv

Stakkels konge

Af Kim Fupz Aakeson

Billedbog. En hidsig konge, der er vant til at bestemme 

alt, bliver pludselig arbejdsløs. Hvordan skal den for-

kælede konge finde arbejde, når han kun kan herse og 

regere med folk?

Kong Gulerod

Af Jeanne Willis

Billedbog. Den lille prins, Kong Gulerod, vil bestemme det 

hele på slottet. Han herser med alle, er forkælet og util-

freds. En dag får tjenestefolkene nok! De pakker deres 

kufferter og forlader slottet. Nu må lille Kong Gulerod 

passe sig selv



BØGER OM KANDIDATERNE: 

Børste + andre bøger om Børste

Af Annette Bjergfeldt (2010)

Magda vil selv bestemme  

+ andre bøger om Magda

Af Anne Sofie Hammer (2017)

Sallys far bander (- ad helvede til)  

+ andre bøger om Sallys far

Af Thomas Brunstrøm, Thorbjørn Christoffersen (2016)

Nomernes hemmelige beskytter  

+ andre bøger om Nomerne

Af Jan Kjær (2013)

Poul og far har travlt  

+ andre bøger om Poul og far

Af Andreas Bræstrup Kirstein (2009)

Rita & Krokodille - fisketuren  

+ andre bøger om Rita og Krokodille

Af Siri Melchior (2013)

Troldeliv  

+ andre bøger om Paja

Af Sissel Bøe (2016)

Vildheks  

+ andre bøger om Clara

Af Lene Kaaberbøl (2010)

Karmaboy - kometen og den onde numsekløe  

+ andre bøger om Kamaboy

Af Jacob Riising (2015)

Tissemyrens bid 

+ andre bøger om Antboy

Af Kenneth Bøgh Andersen (2007)

De ukendte 

+ andre bøger om Tim fra Gamerz 

Af Kasper Hoff (2014)

Undervisningsmaterialer:

Institut for menneskerettigheder har rigtig meget 

spændende materiale, som kan være til inspiration: 

https://menneskeret.dk/viden/laeringsportalen/grund-

skole/indskoling/demokrati-fordi


