
 

 

 

 

Id: U100752-10 Längd: 4 min 

Vi i Sverige kan vara med och påverka det som händer i vårt land 

genom våra folkvalda politiker. Men hur ska man göra om man 

inte orkar vänta tills man får rösta? Eller om man tycker att 

röstandet i sig inte räcker? Det finns ett sätt som det finns många 

olika åsikter om: civil olydnad. Begreppet kopplas ofta ihop med 

grupper eller organisationer som en del tycker ställer till med mer 

problem än nytta men om det görs på rätt sätt kan det vara en 

demokratisk metod att framföra vad man tycker. Vi träffar 

aktivisten Maja Backlund, som har deltagit i en fredlig aktion 

utanför en kärnvapenbas i Skottland, och Ola Mattsson, som är 

generalsekreterare på Svenska freds- och skiljedomsföreningen. 

Programmet anknyter till artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om 

mänskliga rättigheter. 

Id: EDUS991002 längd: 6 min 

För många känns det självklart att leva i en demokrati. Men 

demokratin är inget vi ska ta för givet. Den är något som vi ska 

vara rädda om.  

Fatta ordet! - Demokrati introducerar ordets innebörd genom 

exempel och jämförelser. Du får även se hur det används i olika 

sammanhang. 

 

 

 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U100752-10
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS991002


 

 

 

Id: EDUS991003 längd: 7 min 

Den kanske viktigaste frågan när vi undersöker ett lands statsskick 

- det är om landet är en demokrati eller en diktatur. 

Fatta ordet! - Statsskick introducerar ordets innebörd genom 

exempel och jämförelser. Du får även se hur det används i olika 

sammanhang. 

U104580-02  längd: 12 min 

Om hur Sverige styrs. Varför är vi med i EU? Vilka har rösträtt i 

Sverige? Och vad gör kungen? Hamon Moravejzadeh intervjuar 

Dalia Mukhtar Landgren som är statsvetare. 

Textat: Engelska, Kurdiska, Persiska, Somaliska, Svenska, 

Tigrinja, Arabiska 

Id: DVD 3005 längd: 102 min 

Ett spännande drama om fotsoldaterna i den tidiga 

feministrörelsen, kvinnor som tvingades under jorden i en farlig 

katt-och-råtta-lek med en allt mer brutal stat. De var arbetande 

kvinnor som hade sett att den fredliga protesten inte uppnådde 

någonting. De såg en mer radikal kamp som den enda vägen till 

förändring. De var villiga att förlora allt i sin kamp för jämlikhet - 

sina jobb, sina hem, sina barn och sina egna liv. Maud var en sådan 

fotsoldat. Berättelsen om hennes kamp för värdighet och en röst är 

både gripande och kraftfull men också djupt hjärtskärande och 

mycket inspirerande. En film av Sarah Gavron. 

Lärarhandledning, lektionsupplägg. 

 

Gör så här för att skapa egna klipp i långfilmen: öppna fliken Dela/ 

skapa klipp under mediespelaren på SLI: ange start- och stopptid. 

Klicka på stjärnan för att spara klippet i Favoriter. 

 

U104315-02  längd: 4 min 

I Sverige får vi säga vad vi vill så länge vi inte kränker någon. Och 

alla får vara med och bestämma. Det kallas demokrati. Det är inte 

demokrati överallt i världen och det har inte alltid varit det i 

Sverige. 

Textat: Arabiska, Dari, Engelska, Somaliska och Svenska 

U104315-07  längd: 4 min 

Vi förklarar hur den svenska demokratin fungerar i praktiken och 

vad skillnaden mellan riksdag och regering är. Hur går det till när 

det är val? 

Textat: Arabiska, Dari, Engelska, Somaliska och Svenska 

http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=4&sort=SORT_REL&search=EDUS991003
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U104580-02
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203005
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U104315-02
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U104315-07


 

 

 

Id: DVD 2565 längd: 17 min 

Sverige är ett föregångsland när det gäller demokrati och i en av 

våra grundlagar står det att "all offentlig makt i Sverige utgår från 

folket". Så ska det vara tycker vi och just därför är det viktigt att 

rösta vart fjärde år när vi har val i Sverige. I filmen följer vi med 

när två unga förstagångsväljare går till vallokalen för att rösta. 

Men vem har rätt att rösta och till vilka val röstar vi? Vilka är det 

som ansvarar för att ett val går rätt till? Filmen ger svaren. Vi får 

träffa en politiker som är riksdagsledamot, ungdomar som 

engagerar sig inom ungdomspartierna. Hur ser de på demokrati och 

varför tycker de att vi ska rösta? Statsvetaren och forskaren Jenny 

Madestam förklarar varför politiska partier finns och ger tips till de 

unga som ska rösta för första gången. En angelägen och viktig film 

i vår samtid om varför vi ska rösta och om demokratins betydelse - 

för ett rättvist och jämlikt samhälle! Ciceronerna Angelica och 

John, guidar oss genom filmen. Lärarhandledning. 

U103470   längd: 4 x 6 min 

I fyra animerade filmer går vi igenom vem som bestämmer vad. 

Hur fungerar det när man tar beslut om till exempel älgjakt, BMX-

banor, gratis glasögon eller förbud av miljöfarliga glödlampor? Vi 

får se hur det fungerar när riksdagen, kommunen, landstinget och 

EU tar beslut. Vilka är det som bestämmer, hur går det till, och 

vem är det som bestämmer vilka det är som bestämmer? 

Vem bestämmer vad? – albanska U103963 

Vem bestämmer vad? – arabiska U103955 

Vem bestämmer vad? – pashto: U103805 

Vem bestämmer vad? – polska U103964 

Vem bestämmer vad? – somaliska U103958 

sidor: 85

I år är det 100 år sedan kvinnor och män fick rösta i kommunala 

val på allmänna och lika villkor. Men det dröjde till 1921 för 

kvinnor att få rösta till Sveriges riksdag. I den här lättlästa 

faktaboken får vi möta kvinnorna som kämpade för kvinnlig 

rösträtt i Sverige. Vi får också lära oss om viktiga kvinnor i andra 

länder som kämpade för kvinnlig rösträtt för att få en historisk 

bakgrund och en vidare förståelse för rösträttsrörelsen. Den här 

boken är lätt att läsa, rolig och full av fakta om kvinnohjältar som 

kämpade för kvinnors rättigheter. Rösträtt för kvinnor är skriven 

och väldigt snyggt illustrerad av Sara Teleman. Vi tycker att den 

passar läsare från årskurs sex och äldre. Mer om kvinnlig rösträtt 

kan man läsa om på Stockholmskällan. Lärarhandledning. 

 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202565
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=4&sort=SORT_REL&search=u103470
http://cirkbloggen.se/rostratt-for-kvinnor/


 

 

 

Vad krävs för att vi ska ha demokrati? Till att börja med måste alla 

få rösta om vem som ska styra landet. Men vilka är "alla"? 

längd: 3 min

Elin Wägner, Selma Lagerlöf och Siri Derkert var några av de 

kvinnor som under 1920- och 1930-talen samlades på 

medborgarskolan Fogelstad – en unik mötesplats, vars syfte var att 

ge kvinnor redskap att använda sin nyförvärvade rösträtt. 

 

Här får du veta hur det svenska valsystemet är uppbyggt, om 

rösträtt och hur man röstar, valsedlar och slutligen hur ett 

valresultat räknas fram. 

https://stockholmskallan.stockholm.se/skola/lektioner/varfor-rostratt-7-9/
https://www.oppetarkiv.se/video/5216746/russin-fogelstadsgruppen
https://www.val.se/servicelankar/other-languages.html

