TEMA: VÅRT DRØMMESAMFUNN
NAVN:

Bygg deres eget samfunn, stort eller lite. Alle på gruppa har viktige roller i dette
samfunnet, men dere på passe på å gjøre det til det beste for alle innbyggerne. Alle
trenger mat, frisk luft og natur, inntekter, jobb, skole osv. Hvor kommer pengene fra, hvem
betaler for godene og hvordan kan dere skape det beste samfunnet for ALLE!
Dere skal planlegge, lage modell og presentere det perfekte samfunn. Gruppa skal levere en
beskrivende tekst, en modell av samfunnet og dere skal til slutt presentere drømmesamfunnet
for de andre gruppene.
Under finner dere noen spørsmål som kan hjelpe dere i gang.
Er det et storsamfunn? Lite
lokalsamfunn, verdenssamfunn? Et
land, en by eller kommune?
Hva slags styresett har dette
samfunnet? Direkte demokrati,
indirekte demokrati, diktatur,
anarkisme?
Hvem lever sammen i dette
samfunnet?
Hvilke mennesker trengs for at
samfunnet skal gå bra?
Hva slags språk snakkes i dette
samfunnet? Et språk, mange språk?
Hvordan hilser de, hva snakker de
om?
Kultur? Har alle samme kultur, eller
lever flere kulturer sammen?
Hvilke lover og regler trenger
samfunnet? Hvilke rettigheter og
plikter har innbyggerne
Normer, uskrevne regler?
Velferdstjenester – skole, lege, politi,
skatt
Hva har de felles? Rett hår, krøller,
tradisjoner, klær, religion??
Hvem gjør hva? Er det likestilling?
Skatt? Hvem betaler for alt?
Andre ting? Hvordan ser det ut, er
det parker, skog, vann, hus, fabrikker
osv

Beskrivelse av innbyggerne

Velferd og skatt

Navn, størrelse og styresett.

Språk, kultur, tradisjon

Økonomi, klima og miljø

Lover og regler/uskrevne regler

Eksempeltekst

BESKRIVENDE TEKST
Overskrift
Ubestemt form

Hva slags samfunn
Stort, lite, hvor,
styresett
Beskrivelse
Hvem bor der
Hvordan ser det ut
Hva gjør de som bor
der

Lover og regler

språk, kultur, tradisjon

KARDEMOMME BY
Kardemomme er en liten by som ligger langt borte. Kardemomme er en
oppdiktet by av den norske forfatteren Thorbjørn Egner. I 1955 ble den utgitt som
bok, men i 1991 bygget de opp byen inne i Kristiansand dyrepark.
I Kardemomme er det ingen biler, men de har en trikk. Å kjøre med trikken er gratis
og den går hvert kvarter. Alle som kjører med trikken får en kake.
De fleste husene er bygget av betong. Midt på torget står det et stort tårn. Eseler og
kameler går rundt i gatene og noen ganger kommer det elefanter også.
Byen har politistasjon, en kjøpmann, et bakeri, en slakter, en barberer og selvfølgelig
en skole. Byen har også eget fungerende postkontor, med postnummer «4609
Kardemomme by».
I byen bor gamle Tobias med det lange skjegget, en pølsemaker, barberer Sørensen,
trikkefører Syversen, Remo, Tommy, Kamomilla og tante Sofie. Politimester Bastian
bor også i byen og litt på utsiden av byen bor det tre røvere; Kasper, Jesper og
Jonathan.
Kardemommeloven er den eneste loven i Kardemomme by. Det er en enkel lov. Du
skal ikke plage andre du skal være grei og snill, men ellers kan du gjøre som du vil.

Hvert år feirer de sommerfest i Kardemomme. Da starter dagen med musikk av
byorkesteret og de pynter med blomster og flagg. På denne dagen har alle fri fra
skolen og alle pynter seg med sine fineste klær.
I Kardemomme snakker de alle mulige norske dialekter, men Kardemomme by finnes
også på kurdisk, arabisk og engelsk.

velferd og skatt

Alle hjelper hverandre og derfor trenger man ikke skatt. Trikken er
gratis.

Klima, miljø, framtid

Været er nesten alltid fint, med sol og sommer. Av og til regner det.

Overskrift
Ubestemt form

Hva slags samfunn
Stort, lite, hvor,
styresett

Beskrivelse
Hvem bor der
Hvordan ser det ut
Hva gjør de som bor
der

Lover og regler

KARDEMOMME BY
Kardemomme er en merkelig, liten by, som ligger langt borte. Ikke mange vet at den
finnes. De har et demokrati, men Politimester Bastian har et spesielt ansvar for å se
til at alle følger loven. Kardemomme er en oppdiktet by av den norske forfatteren
Thorbjørn Egner. Byen ble grunnlagt i 1955. Byen, ble i 1991 bygget etter tegningene
i boken. Og alle som vil kan nå besøke byen inne i Kristiansand dyrepark.
Byen består av 33 hus, åtte av disse er utleieboliger. På sommeren er det
skuespillere som bor i byen, og man kan møte de forskjellige personene fra boken. I
Kardemomme er det ingen biler, men de har en trikk. Å kjøre med trikken er gratis
og den går hvert kvarter. Alle som kjører med trikken får en kake.
Husene i byen er inspirert av hus fra Italia og Marokko. De fleste husene er bygget av
betong. Midt på torget står det et stort tårn. Eseler og kameler går fritt rundt i
gatene og noen ganger kommer det elefanter også. Byen har politistasjon, en
kjøpmann, et bakeri, en slakter, en barberer og selvfølgelig en skole. Byen har også
eget fungerende postkontor, med postnummer «4609 Kardemomme by».
I byen bor gamle Tobias med det lange skjegget, en pølsemaker, barberer Sørensen,
trikkefører Syversen, Remo, Tommy, Kamomilla og tante Sofie. Politimester Bastian
bor også i byen og litt på utsiden av byen bor det tre røvere; Kasper, Jesper og
Jonathan.
Kardemommeloven er den eneste loven i Kardemomme by. Det er en enkel lov, som
rommer mye. Du skal ikke plage andre du skal være grei og snill, men ellers kan du
gjøre som du vil.
Man kan gjøre som man vil, javel... men du skal altså være grei og snill og ikke plage
andre. Dette er krevende å innrette seg etter. Byen har et fengsel som kan tas i bruk,
hvis noen bryter loven.

språk, kultur, tradisjon

I tillegg til den nedskrevne loven finnes det andre regler i samfunnet. Alle hjelper
hverandre og er hyggelige mot hverandre, men Tante Sofie har noen egne regler.
Hun synes ikke alle skal være så glade, barna må spise mindre godteri og vaske
ørene.
Hvert år feirer de sommerfest i Kardemomme. Da starter dagen med musikk av
byorkesteret og de pynter med blomster og flagg. På denne dagen har alle fri fra
skolen og alle pynter seg med sine fineste klær.
En annen viktig dag er 8. juni. Det er den dagen som Kardemomme by i Kristiansand
ble åpnet.
Det er laget en byste av forfatteren – Thorbjørn Egner – som står i en av byens gater.
I Kardemomme snakker de alle mulige norske dialekter, men Kardemomme by finnes
også på kurdisk og engelsk.

velferd og skatt

Kardemommes hovednæring er turisme. Hvert år kommer det tusenvis av turister til
byen. Da er det mulig å overnatte i en av utleiboligene, men mange kommer også på
dagsbesøk. Da kan man rusle rundt i gatene, ta en kaffe og en kanelbolle på bakeriet,
kjøre en tur med trikken eller sende et postkort hjem fra byens postkontor. Det er
mye spennende å se på, men pass opp for røverne.
Kollektiv trafikk er gratis og på trikken får du både kake og sang på veien.

Klima, miljø, framtid

Været er nesten alltid fint, med sol og sommer. Av og til regner det. Hverken i boka,
eller i åpningstidene i parken er det snø i Kardemomme.
Her lever dyr og mennesker side om side. Det er likestilling og ytringsfrihet. Men det
viktigste er altså å ikke plage andre og å være grei og snill.

KARDEMOMME BY

Den lille byen Kardemomme har hus som er inspirert fra Italia, Frankrike og Marokko
INNLEDNING

Kardemomme er en merkelig, liten by, som ligger langt borte. Ikke mange vet at den finnes.
Kardemomme er en oppdiktet by av den norske forfatteren Thorbjørn Egner. Byen ble
grunnlagt i 1955. Byen, ble i 1991 bygget etter tegningene i boken. Og alle som vil kan nå
besøke byen inne i Kristiansand dyrepark.
Byen består av 33 hus, åtte av disse er utleieboliger. På sommeren er det skuespillere som bor
i byen, og man kan møte de forskjellige personene fra boken. I Kardemomme er det ingen
biler, men de har en trikk. Å kjøre med trikken er gratis og den går hvert kvarter. Alle som
kjører med trikken får en kake.
BYEN

Husene i byen er inspirert av hus fra Italia og Marokko. De fleste
husene er bygget av betong. Midt på torget står det et stort tårn.
Esler og kameler går fritt rundt i gatene og noen ganger kommer det
elefanter også. Byen har politistasjon, en kjøpmann, et bakeri, en
slakter, en barberer og selvfølgelig en skole. Byen har også eget
fungerende postkontor, med postnummer «4609 Kardemomme by».
Været er nesten alltid fint, med sol og sommer. Av og til regner det.
Det vokser palmer, roser og kaktuser i Kardemomme by.
INNBYGGERNE

I byen bor gamle Tobias med det lange skjegget, en pølsemaker,
barberer Sørensen, trikkefører Syversen, Remo, Tommy, Kamomilla
og tante Sofie. Politimester Bastian bor også i byen. Alle menneskene
Gamle Tobias bor i tårnet og han
spår om været.

som bor i Kardemomme er stort sett veldig gode venner og hjelper hverandre når noen
trenger hjelp. Selv om Kardemomme by er det en rolig by, har også denne byen
utfordringer. Problemet er at litt på utsiden av byen bor det også tre røvere, Kasper, Jesper
og Jonatan, som av og til drar inn til byen for å stjele det de trenger.
LOVER OG REGLER

Siden byen er så fredelig har de kun en politimann som heter Politimester Bastian. Det er hans
oppgave å passe på at alle har det bra og at alle følger Kardemomme bys
eneste lov,
Kardemommeloven. Det er en enkel lov, som rommer mye. Du skal ikke plage
andre du skal være grei og snill, men ellers kan du gjøre som du vil.
Byen har et fengsel som kan tas i bruk, hvis noen bryter loven. I tillegg til den
nedskrevne loven finnes det andre regler i samfunnet. Alle hjelper hverandre og
er hyggelige mot hverandre, men Tante Sofie har noen egne regler. Hun synes
ikke alle skal være så glade, barna må spise mindre godteri og vaske ørene.
KULTUR OG TRADISJONER

Hvert år feirer de sommerfest i Kardemomme. Da starter dagen med musikk av byorkesteret
og de pynter med blomster og flagg. På denne dagen har alle fri fra skolen og alle pynter
seg med sine fineste klær. En annen viktig dag er 8. juni. Det er den dagen som Kardemomme
by i Kristiansand ble åpnet.
SPRÅK

I Kardemomme snakker de alle mulige norske dialekter, men Kardemomme by finnes også på
arabisk, kurdisk og engelsk. Og Kardemommeloven finnes på veldig mange
forskjellige språk.
ØKONOMI OG VELFERD

Kardemommes hovednæring er turisme. Hvert år kommer det tusenvis av
turister til byen. Da er det mulig å overnatte i en av utleieboligene, men
mange kommer også på dagsbesøk. Man kan rusle rundt i gatene, ta en
kaffe og en kanelbolle på bakeriet, kjøre en tur med trikken eller sende et
postkort hjem fra byens postkontor. Det er mye spennende å se på, men
pass opp for røverne.
Her lever dyr og mennesker side om side. Det er likestilling og ytringsfrihet.
Men det viktigste er altså å ikke plage andre og å være grei og snill.

Trikkefører Syversen tar
godt vare på turistene

SKRIVEMAL BESKRIVENDE TEKST
Overskrift
Ubestemt form

Hva slags samfunn?
Stort, lite, hvor,
styresett

Beskrivelse
Hvem bor der
Hvordan ser det ut
Hva gjør de som bor
der
Lover og regler

språk, kultur, tradisjon

velferd og skatt

Klima, miljø, framtid

