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Bakgrund
“Skolväsendet vilar på demokratins grund” så inleds kapitlet “Skolans värdegrund och
uppdrag” i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022 (LGR22
sid 5). Så hänvisar man till skollagen och förtydligar senare att skolan ska “förmedla de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på”. Det är
därför föga förvånande att demokrati går som en röd tråd via såväl värdegrund,
övergripande mål som genom kursplaner. Det är inte heller underligt att ämnet
aktualiseras och fokuseras särskilt på vart fjärde år, då det är val i Sverige. Därför har
vi valt att i denna lärarhandledning fokusera på delar i Binogi som kan stötta er
särskilt i detta ämne och i dessa valtider.
Vi är medvetna om att ﬂera ämnen kommer arbeta med valet, men vi har i denna
handledning främst fokuserat på SO-ämnena. Binogi har en rad med ﬁlmer inom
kunskapsområdet och i denna presentation har vi först samlat dessa i fem olika
frågor/teman för att ge en översikt, sedan följer en rad förslag på lektionsupplägg.

Vad säger läroplanen?
Som i inledningen nämnt är demokrati centralt i såväl läroplanen (LGR 22) som kursplaner.
Redan i undervisningen för åk 1-3 i de samhällsorienterande ämnenas centrala innehåll betonas
att “Grundläggande demokratiska principer” ska behandlas (5.12 Geograﬁ sid 175, 5.13 Historia sid
185, 5.14 Religionskunskap sid 190 och 5.15 Samhällskunskap sid 197).
I det centrala innehållet för Samhällskunskap för åk 4-6 ska “Riksdagen och regeringen och deras
olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor”
behandlas. Så även en förståelse för “Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur
individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom
elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier” (sid 198). Och vad gäller medier
påtalas “Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets
makthavare” samt “Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska
och rättsliga aspekter” (sid 198).
I åk 7-9 fördjupas och försvåras detta ytterligare, blicken lyfts från det lokala till det globala.

Vad säger läroplanen?
Kanske sammanfattar det övergripande syftet för Samhällskunskap (sid 195) allt:

“eleverna tillägnar sig kunskaper om värden och principer
som utmärker ett demokratiskt samhälle samt om
demokratiska processer och arbetssätt. På så sätt ska
undervisningen ge eleverna förståelse för vad det innebär att
vara en aktiv och ansvarstagande medborgare”

Tema: VALET
Vad är demokrati?

●
●
●
●
●

Vad är demokrati?
Grader av demokrati
Att påverka samhället
Normer och lagar
Positiva och negativa rättigheter
Demokrati i antikens Aten
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Mänskliga rättigheter
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Barns rättigheter
FN och mänskliga rättigheter
Åsikter om mänskliga rättigheter
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Frihet och ansvar
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Sveriges riksdag
Sveriges regering
Demokrati i ﬂera nivåer
Kommuner och regioner
Valsystemet i Sverige
Rösträtt i Sverige
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Valet till Europaparlamentet

●

Valsystemet i USA
Valsystemet i Storbrittanien
Valsystemet i Tyskland
Valsystemet i Frankrike
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Valsystemet i Iran
Valsystemet i Rwanda
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Konservatism
Liberalism
Socialism
Socialdemokraterna
Liberalerna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Centerpartiet
Vänsterpartiet

Tema: VALET
Vad säger politikerna?
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Informativa tal
Etos, logos och patos
Att tala oﬀentligt: En förmåga till
framgång
Att tala inför publik: Avancerad nivå
Fakta och åsikter
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Partisk och opartisk media
Källkritik
Digital källkritik
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Vi rekommenderar även vår
Lärarhandledning i MIK

Lektionsförslag 1- Demokrati
Demokrati i
antikens Aten

Moment A
●

Förståelse för begreppet Demokrati och dess
uppkomst i antikens Aten

10 min

Visa ﬁlmen. Antingen i helklass via projektor eller utdelat till eleverna att se på egna
enheter. Fånga upp ifall det ﬁnns några frågor eller oklarheter efteråt.

Moment B
●

åk 4-6
åk 7-9

15 min

Låt eleverna läsa på de nyckelbegrepp som ﬁnns under ﬁlmen. Låt dem sedan
genomföra quizet. Beroende på kunskapsnivå välj ett, två eller tre quiz. Jobbar eleverna
på egen enhet tilldela dem quizet genom att skapa en “uppgift” I Binogi. Då kan du även
följa upp resultaten och se hur kunskapsnivån i detta momentet är.
OBS: Ovanstående lektionsförslag är även ett generellt tips för hur du kan arbeta med de
ﬂesta ﬁlmer i Binogi. Kom ihåg att detta är ett bra komplement till din undervisning för
att ge alla elever den bästa förutsättningen för att ta till sig kunskap.

Lektionsförslag 2 - Demokrati
Vad är demokrati?
Grader av demokrati
Att påverka
samhället

åk 4-6
åk 7-9

Förståelse för begreppet Demokrati:
demokratiska begrepp och arbetssätt

Normer och lagar
Positiva och negativa
rättigheter

Förslag 1
●

Denna ﬁlmsvit om demokrati utspelar sig på en obebodd ö vid vilken två skepp kolliderar. De
skeppsbrutna tar sig i land och genom dem utmaningar de möter börjar de bilda ett demokratiskt
samhälle. Se på ﬁlmerna tillsammans med eleverna. Låt eleverna fundera kring huruvida
lösningarna är bra eller om det ﬁnns andra alternativ. Gärna i form av en E-P-A (enskilt, parvis, alla)

Förslag 2
●

40 min / En lektion

80 min / Två lektioner

ROLLSPEL. Dela in klassen i två delar, två skepp. Berätta om kollisionen och den situation de nu
hamnat i. Ställ eleverna inför samma svårigheter som i ﬁlmerna, krydda gärna med dramatiska
beskrivningar och andra ö-utmaningar (se nästa sida). Låt eleverna hitta lösningar och fundera
kring olika möjligheter. Avsluta varje moment med att se ﬁlmen, diskutera och sammanfatta.

VEM BESTÄMMER? Ska vi
rösta om allting? Ska en grupp
kloka människor fatta de viktiga
besluten? Vilken form av styre
ska vi ha?

EKONOMI. Hur ska resurserna
fördelas? Ska alla samarbeta
och leva på ungefär samma
nivå? Eller ska det finnas
konkurrens och individuell
belöning? Får man äga egna
saker? Är det okej att vissa bli
rika medan andra har det fattigt?

ARBETE. Hur ska vi fördela
arbetsuppgifterna? Ska alla
arbeta? Ska alla arbeta lika
mycket? Är olika arbeten olika
värda?

SKOLA. Olika personer på ön
har olika skickligheter, hur gör vi
så att deras kunskaper inte
försvinner om de dör? Vilka ska
få lära sig? Ska alla barn gå i
skola? Vem ska betala läraren?

TANKAR FÖR
SKEPPSBRUTNA
PÅ EN ÖDE Ö

FÖRSVAR. Om en grannö går
till anfall och vill ta makten, hur
försvarar vi oss? Ska det finnas
ett försvar? Hur ska det funka?
Om det sjunker ytterligare en båt
vid ön och fler skeppsbrutna
simmar iland, vad gör vi då?
Räcker vår mat till alla?

VÅRD. Hur ska man vårda
gamla och sjuka? Vad ska vi
göra med öbor som inte kan
hjälpa till och arbeta? Ska de få
hjälp av andra? Hur tar vi hand
om små barn? Ska barnfamiljer
få speciell hjälp?

Lektionsförslag 3 - Hur styrs Sverige?
Sveriges riksdag
Sveriges regering
Demokrati i ﬂera
nivåer
Kommuner och regioner

Förslag 1
●

åk 4-6
åk 7-9

Förståelse för hur Sverige styrs. Riksdagen och
regeringen och deras olika uppdrag.

40 min / En lektion

Använd ﬁlmerna som ett visuellt stöd till era tryckta läromedel och till din undervisning för att visa
på hur Sverige styrs och hur det fungerar. Kombinera gärna med riksdagens egna studiematerial.
För åk 4-6 rekommenderas Måns Gahrton och Johan Unenges två Eva & Adamserier samt den
visuella översikten “Riksdagen - en kort vägledning”. För åk 7-9 rekommenderas även dem två
fördjupande studiehäftena “Demokratin i samhället” och “Riksdagen i samhället”.
https://www.riksdagen.se/sv/bestall-och-ladda-ned/studiematerial/#b32583d12979e7632d2f9c961baa7efd

Förslag 2
●

90 min

DEMOKRATIVERKSTAN. För att fördjupa förståelsen hos åk 7-9 för hur det är att arbeta som
ledamot i Sveriges riksdag och hur det går till att fatta beslut rekommenderar vi att genomföra
workshopen “Demokrativerkstan i klassrummet”.
https://www.riksdagen.se/sv/larare/demokrativerkstaden-i-klassrummet/

Lektionsförslag 4 - Hur röstar man?
Rösträtt i Sverige
Valsystemet i Sverige

Förslag
●

åk 4-6
åk 7-9

Demokratiska processer. Hur individer och grupper
kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val
och till exempel genom elevråd i skolan eller genom
att skapa opinion i sociala medier.

40 min / En lektion

Hur röstar man i Sverige? Hur delas rösterna upp mellan de olika partierna? Binogis Danni är
huvudpersonen i dessa två ﬁlmer som beskriver det grundläggande kring Sveriges valsystem och
rösträtt. Använd ﬁlmerna som ett visuellt stöd till era tryckta läromedel och till din undervisning. Följ
upp med frågor alternativt använd quizet för att se till att alla elever förstått det grundläggande.
Väck diskussion i klassen kring rättviseaspekten kring vilka som får rösta. Borde inte barn få rösta i
frågor som rör dem? Fundera gemensamt kring andra sätt att påverka.

Lektionsförslag 5 - Hur röstar man?
åk 7-9

Se nedan

Förslag
●

Demokratiska processer. Lokalt som globalt.

40 min / En lektion

Binogis Danni har inte bara försökt kandidera till valet i Sverige, utan har även testat sin lycka i
andra länders valsystem. Välj ut några av nedanstående ﬁlmer och visa för klassen. Alternativt dela
upp klassen i grupper, där varje grupp får fokusera på ett valsystem och ställa det mot det svenska.
Väck diskussion i klassen eller låt grupperna redovisa med svar på frågorna: Vad är skillnaden?
Finns det fördelar/nackdelar med de olika systemen? Vad föredrar ni?.

●
●
●
●

Valsystemet i USA
Valsystemet i Storbritannien
Valsystemet i Tyskland
Valsystemet i Frankrike

●
●
●

Valsystemet i Indien
Valsystemet i Iran
Valsystemet i Rwanda

BONUS: Självklart har Danni även undersökt Valet till Europaparlamentet

Lektionsförslag 6 - Ideologier
Konservatism
Liberalism
Socialism

Förslag 1
●

Politiska ideologier och skiljelinjer dem emellan.

40 min / En lektion

Denna ﬁlmsvit om de tre klassiska ideologierna förkroppsligas av tre
män på en parkbänk. Använd ﬁlmerna som ett visuellt stöd för att
förklara och förtydliga skillnader mellan de tre ideologierna.

Förslag 2
●

åk 7-9

80 min / Två lektioner

Dela in klassen i de tre ideologierna (det går även att ta med andra ideologier såsom feminism och nationalism).
I gruppen ska nu fyra talespersoner utses (presentatören, sakkunniga, kritikern och sammanfattaren) som var
och en har ett uppdrag (se nästa sida). Samtliga i gruppen ska hjälpa till att formulera vad de ska säga.
Totalt har varje grupp 10 min till sitt förfogande och endast ”talarna” får tala. Gruppen väljer själv hur de vill
fördela taltiden mellan rollerna. Vilken fråga de ska ställa sig till kan skifta, men för detta exempel tar vi en
klassiker: Hur ska man bekämpa eller förebygga brottslighet?

Sakkunnige: Ska tala om
hur gruppen, utifrån sin
ideologi, ställer sig i den
aktuella sakfrågan.

Presentatören: Ska
introducera den ideologi
som gruppen står för
genom att kortfattat
beskriva vad som är
utmärkande.

Kritikern: Den tredje personen
ska sakligt kritisera de övriga
ideologierna (inga personliga
påhopp eller dylikt). Man ska alltså
utifrån den ideologi man tillhör tala
om vad man inte tycker är bra
med de andra ideologierna (ex
ifrågasätta deras människosyn
och värderingar) och varför.

Sammanfattaren: Den sista
personen som talar ska göra
en sammanfattning av de
viktigaste punkterna som de
tidigare i gruppen har sagt och
som man vill lyfta fram för att
förtydliga budskapet.

Lektionsförslag 7 - Partier

Förslag
●

Partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella
politiska frågor.

åk 7-9

Se nedan

80 min / två lektioner

Dela in klassen i olika partier eller skapa grupper genom att låta eleverna välja utifrån eget
intresse. Ge i uppgift att först se filmen om det parti man valt i Binogi för att få bakgrund. Låt
därefter eleverna besöka valstugor/hemsidor (beroende hur er skola är lokaliserad) för att ta reda
på vilka som är partiets främsta frågor just detta val. För att alla ska få ta del av alla partier, låt
eleverna redovisa inför klassen. Presentera kort det valda partiet och svara på frågorna: Hur är
partiets position nu jämfört med när de startade? Har något förändrats? Är det någon fråga partiet
driver som påverkar mig? Redovisningsformen kan självfallet ske på olika sätt.

●
●
●
●

Socialdemokraterna
Liberalerna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

●
●
●
●

Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Centerpartiet
Vänsterpartiet

Lektionsförslag 8 - Vad säger politikerna?
Etos, logos och patos
Fakta och åsikter

Förslag 1
●

åk 7-9

Skillnader i språkanvändning beroende på
mottagare, syfte och sammanhang. Källkritiskt
förhållningssätt.

40 min / En lektion

Se ﬁlmen om Etos, logos och patos. Diskutera de tre “vännerna” (retoriska verktygen) som sätt att
vinna en argumentation. Fundera tillsammans vilket verktyg som passar bäst när du tex. vill få en ny
cykel från mamma och pappa. Hitta på olika situationer där vännerna är olika starka.
Se ﬁlmen om Fakta och åsikter. Diskutera skillnaden med eleverna. Är det alltid lätt att höra
skillnad? Utmana gärna genom att själv säga ett påstående och fråga om det är fakta eller åsikt. På
så vis kan du även prata om hur auktoriteter och människor man litar på kan försvåra ytterligare.

Förslag 2
●

40 min / En lektion

VALDEBATT. Ta ut eller flera brottstycken av någon valdebatt (OBS: Inte för långa). Låt eleverna rita
upp på ett papper ett rutnät för etos, logos och patos, samt för fakta och åsikter (se nästa sida). Utifrån
debatten ska de nu markera vad de upplever var etos, logos och patos. Låt de även bryta ut fakta och
åsikter. Diskutera i klassen. Vilket är det mest av? Varför är det så? Har olika politiker olika taktiker?

etos

logos

Beroende på vilken förmåga eleverna
har att notera och anteckna samtidigt
kan denna uppgift göras i två nivåer.

patos

Att bara markera med streck kan
synliggöra vilket verktyg som används
främst i debatten och vilken form av
debatt det är. Man kan även synliggöra
balansen mellan fakta och åsikt.

Att anteckna små minnesord ger utöver
ovan exempel även möjlighet att gå på
djupet i sakfrågor och attityder
Ibland kan det ﬁnnas vinning att se
samma brottstycke ﬂera gånger, därav
tipset att inte ha för långa klipp.

fakta

hundva
lpar
vården i

åsikt

Lektionsförslag 9 - Partiska och opartiska medier
Partisk och opartisk
media

Förslag 1
●

åk 4-6
åk 7-9

Källkritik. Mediernas roll som
informationsspridare, opinionsbildare och
granskare av samhällets makthavare.

40 min / En lektion

Filmen om partisk och opartisk media belyser hur tex en nättidning kan, utan att ljuga, ändå inte ge
hela sanningen. Låt eleverna utforska detta genom att läsa två olika nättidningar med olika
inriktningar. Då nättidningar (särskilt i ytterkanterna) har en tendens att vara kortlivade och gärna
byter namn, så rekommenderar vi att du själv väljer ut två nättidningar. Låt eleverna nedteckna sin
upplevelse och sina tankar.

För ﬂer lektionstips kring medier och källkritik
rekommenderar vi vår Lärarhandledning i MIK
(Medie- och informationskunnighet)

Externa resurser
Det ﬁnns mycket bra material för lärare kring valet, här följer ett urval av bra länkar.
I en av lektionsförslagen hänvisar vi till regeringens studiematerial, där det ﬁnns mycket bra att ﬁnna.
https://www.riksdagen.se/sv/bestall-och-ladda-ned/studiematerial/#b32583d12979e7632d2f9c961baa7efd
Även 8 sidor har skapat bra material i form av en bok om valet på lätt svenska.
https://8sidor.se/sverige/2022/02/8-sidors-bok-om-valet/
UR Play har program som fördjupar. Denna länk leder till programmet Dröm om demokrati som uppdaterats för 2022
https://urplay.se/serie/226642-drom-om-demokrati?utm_source=lektion.se&utm_medium=display&utm_campaign=valet_2022
Myndigheten för psykologiskt försvar tar hjälp av magikerna Brynolf och Ljung för att hjälpa oss inte bli lurade
https://www.bliintelurad.se/
(där ﬁnner du även en handbok för att känna igen och hantera falsk och vilseledande information)

Lärarhandledning om VALET är sammanfattad av:

Daniel Olvondahl
Implementeringsansvarig/CSS
Tidigare lärare SO/Media 7-9 och GY

