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Prata om fakta
Vad betyder demokrati för dig? 

Prata om 
Dela med er av egna tankar och 
erfarenheter. 

PRATA OM FAKTA

Rösträtt i Sverige
År 1918 beslutades att allmän och 
lika rösträtt skulle införas till Sveri-
ges riksdag. Alla svenska kvinnor 
och män över 23 år, som betalat 
kommunalskatt, inte var försatta 
i konkurs, satt i fängelse eller var 
omyndigförklarade, fi ck rätt att rösta 
i riksdagsvalet 1921. 

Innan beslutet togs kunde en rik 
och mäktig man ha 40 röster i första 
kammaren och kvinnor och fattiga 
inga röster alls. 

Prata om
Hur demokratiskt var Sverige innan 
rösträtten genomfördes? 

Hur demokratiskt var Sverige efter 
1921? 

Vad tror du det fanns för argument 
för och emot allmän rösträtt? 
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Demokrati bit för bit
Några politiska förändringar 
i Sveriges demokratiska historia:

1909 – Alla män över 24 år som be-
talat skatt, gjort värnplikten och inte 
fått fattigvård eller suttit i fängelse får 
rösta i riksdagsvalet. 

1921 – Första riksdagsvalet då 
kvinnor får rösta. 

1924 – Krav på värnplikt gäller inte 
längre för rösträtt. 

1937 – Även de som sitter i fängelse 
får rösträtt. 

1948 – Även omhändertagna av 
fattigvården får rösträtt.

1976 – Utländska medborgare får röst-
rätt i val till landsting och kommun. 

1989 – Personer med intellektuell 
funktionsnedsättning får rösträtt. 

Prata om
Vilket beslut har bidragit mest till 
att göra Sverige till ett demokratiskt 
land? Motivera varför. 
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Makten från ”folket”
En av Sveriges viktigaste grundlagar 
är regeringsformen, den inleds så 
här: 

”All offentlig makt i Sverige utgår 
från folket. Den svenska folkstyrel-
sen bygger på fri åsiktsbildning och 
på allmän och lika rösträtt.” 

Prata om
Vilka menas med ”folket”? 

Har alla samma makt, till exempel 
unga, äldre, utrikesfödda, kriminella 
och personer med funktionsnedsätt-
ning? 
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Yttrandefrihetens 
gränser
Yttrandefrihet är en av grunderna för 
en fungerande demokrati. Yttrande-
frihet innebär: ”… frihet att i tal, skrift 
eller bild eller på annat sätt meddela 
upplysningar samt uttrycka tankar, 
åsikter och känslor.” Det är däremot 
inte tillåtet att förtala eller kränka en 
annan person.

Prata om 
Vilken betydelse har yttrandefriheten 
för en fungerande demokrati? 

Vad händer om någon använder sin 
yttrandefrihet till att sprida hat mot 
en grupp i samhället? Är det ett brott 
mot yttrandefriheten?

Bör yttrandefriheten ha gränser?
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Demokratiska 
värderingar
Demokrati handlar både om metoder 
för hur samhället ska styras och om 
våra egna värderingar och förhåll-
ningssätt. Några demokratiska 
värderingar är: 

Alla människors lika värde

Skydd för minoriteter

Mångfald av åsikter och egenskaper

Likhet inför lagen

Icke-våld

Prata om
Vilka värderingar är viktigast för 
att demokratin ska fungera och 
utvecklas? 

Finns det några värderingar, av de 
ovan uppräknade, som är hotade? 
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Demokratins delar
En demokrati bildar en helhet som 
består av fl era delar. Alla delar be-
hövs för att demokratin ska fungera. 
Här är några exempel: 

Allmänna val – folket styr genom 
allmänna, lika, och fria val.

Majoritetsprincip – majoriteten be-
stämmer och respekterar minoriteten. 

Friheter och rättigheter – var och 
en har yttrandefrihet, organisations-
frihet, demonstrationsfrihet och 
religionsfrihet. 

Rättssäkerhet – alla är lika inför lagen.

Mänskliga rättigheter – alla räknas 
som jämlika oavsett kön, etniskt 
ursprung eller andra personliga 
egenskaper. 

Prata om
Vilka delar anser du vara viktigast för 
dig i ditt liv?

Finns det någon del som du anser 
vara viktigare än de andra? 
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Demokrati i världen
Forskningsinstitutet Freedom House 
mäter varje år graden av demokrati 
i världens länder. Tendensen i 2018-
års rapport är att demokratin och 
friheten minskar i fl er länder 
(71 länder) än den ökar (35 länder). 

Prata om
Hur tänker ni kring den utveck-
lingen? Vad kan den utvecklingen 
bero på? Resonera kring tänkbara 
orsaker. 

Vilka konsekvenser kan utvecklingen 
få för samarbetet mellan världens 
länder? 
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Hotet mot demokratin
Studieförbunden lät Novus göra en 
undersökning, som visar att var tion-
de svensk kan tänka sig att Sverige 
styrs av en stark ledare som inte be-
höver bry sig om riksdag och allmän-
na val. Samma undersökning visar att 
nästan tre av fyra svenskar upplever 
hot mot demokratin i Sverige

Prata om
Vad kan det fi nnas för orsaker bak-
om dessa uppfattningar? 

Upplever du att demokratin är 
hotad? 

Vad kan man göra? Vem har störst 
ansvar att agera? 
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Alternativ 
till demokrati
Demokrati innebär ju att makten 
ska utgå från folket. Här följer några 
andra varianter av mer eller mindre 
demokratiska styrelseformer. 

Meritokrati – de mest utbildade har 
makten

Plutokrati – de rika har makten

Kakistokrati – de okunniga har 
makten

Teokrati – de religiösa har makten 

Autokrati – en enväldig person har 
makten 

Prata om
Har du stött på någon av dessa 
styrelseformer i ditt eget liv, familj, 
arbete, förening eller inom politiken? 
Diskutera, jämför och utbyt erfaren-
heter i gruppen. 

Välj ett av styrelsesätten och reso-
nera kring vad som skulle hända om 
det infördes i Sverige. 
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Rollspel om demokrati
Vad betyder demokrati för dig? 

Dela gruppen i två. 

Den ena halva spelar upp en impro-
visation som visar vad demokrati är. 

Den andra halvan spelar upp en 
scen som visar icke-demokrati. 

Prata om 
Dela med er av egna tankar och 
erfarenheter. 

ROLLSPEL OM DEMOKRATI 

Fördela vinsten
Grattis! Ni i gruppen har precis vun-
nit 5 000 kr. Men pengarna betalas 
ut på ett villkor – att de fördelas 
rättvist, men inte lika (det vill säga 
alla kan inte få exakt lika mycket). 
Vad är mest rättvist? Ska den som 
är duktigast i gruppen få mer? Eller 
ska den med störst behov av pengar 
få mer? Eller kan ni komma fram till 
något annat förslag på hur pengarna 
kan fördelas? 

Ta fram ett konkret förslag på hur 
pengarna ska fördelas i gruppen.

Prata om
Löste ni uppgiften på ett demokra-
tiskt sett? 

Hur motiverar ni att ert sätt att förde-
la pengarna var det mest demokra-
tiska och rättvisa? Håller alla med?
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Kaosmötet
En person i gruppen får i uppgift 
att under två minuter berätta om ett 
av följande två alternativ: a) Vad du 
ätit till frukost idag. b) En politisk 
uppfattning i någon fråga. 

Övriga deltagare avbryter hela 
tiden med frågor, egna utspel eller 
argument om det som personen 
berättar om.

1. Dra lott om vem som ska berätta. 

2. Genomför samtalet.

3. Gör om samtalet en eller fl era 
gånger och byt roller.

Prata om
Hur kändes det att vara berättare? 
Hur upplevde de övriga i gruppen 
samtalet?

Dela erfarenheter av dåliga samtal. 
Kan ni fi nna något gemensamt? 

Vad kan ni göra för att skapa mer 
demokratiska samtal? 

ROLLSPEL OM DEMOKRATI 

Sänka rösträttsåldern 
till 16 år?
Diskutera frågan utifrån tre olika 
roller och fatta sedan ett gemensamt 
beslut. 

Lotta ut en roll till var och en 
i gruppen (fl era personer kan ha 
samma roll). 

Roll 1: Du är för. 

Roll 2: Du är emot. 

Roll 3: Du är osäker på om förslaget 
är bra eller dåligt.

1. Fundera en stund och tar fram 
argument som stärker din uppfattning. 

2. Genomför sedan ett demokratiskt 
samtal där alla kommer till tals. Lägg 
fram argument, ställ frågor och fatta 
ett beslut som alla är nöjda med. 

Prata om
Hur genomfördes samtalet? 

Fick alla komma till tals?

Vilka problem uppstod? 
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”Folk som du!”
Börja med att fördela roll 1, roll 2 och 
roll 3 i gruppen.

Tänk att ni sitter på en buss och hör 
någon säga: ”Folk som du borde inte 
få fi nnas i det här landet!”

Roll 1: Uttalandet är riktat direkt mot 
dig. 

Roll 2: Uttalande är riktat mot en 
person bakom dig. 

Roll 3: Du är chaufför på bussen. 

Utgå från era roller och prata om hur 
ni tror att ni skulle ha agerat. 

Hur känns det? Kunde du ha gjort 
något? Vilka risker utsätter du dig för?

Låt alla komma till tals i samtalet. 

Prata om
Skulle det här kunna hända i verklig-
heten? Hur du varit med om något 
liknande?

Vad kan du göra för att bemöta den 
här typen av uttalanden på ett kon-
struktivt sätt? 

ROLLSPEL OM DEMOKRATI 

Hotet mot demokratin 
– en debatt
Ungefär 75 procent av Sveriges 
befolkning anser att demokratin är 
hotad. Vilket är det största hotet, 
några förslag? 

Den tysta massans likgiltighet
De goda människornas brist på 
handlingskraft
Hat och hot på nätet
Antidemokratiska partier
Fattigdom och kriminalitet
Okunskap och politikerförakt

Dela ut förslagen så att alla i grup-
pen får var sitt. Var och en tar fram 
argument för att lyfta sitt förslag. 
Debattera i cirka 10 minuter – alla 
deltar med argument och frågor.

Prata om 
Hur upplevde ni debatten? Kom det 
upp andra hot som är viktiga att 
lägga till? 

Vilket hot mot demokratin anser ni 
nu vara det största? Hur kan man 
bemöta hot mot demokratin?
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Har du makt att 
påverka?
Vad gör du för att bidra till ett mer 
demokratiskt samhälle? 

1. Läs upp nedanstående påståen-
den högt i gruppen – ta ett i taget. 
Var och en funderar.

2. Alla besvarar med: 1. tumme upp 
= ja. 2. Tumme ner = nej. 3. Tumme 
i mitten = kanske.

3. Diskutera svaren efter varje fråga. 
Ge exempel och dela erfarenheter 
innan ni går vidare. 

Påståenden: 
Jag gör något konkret för att göra 
världen bättre.
Jag bidrar ofta till att sprida 
demokratiska värderingar. 
Jag tror att Sverige kommer bli mer 
demokratiskt i framtiden. 
Jag tycker att många har fi na åsikter, 
men få vågar gå från ord till handling.

Prata om
Är det känsligt att prata om sitt 
engagemang? Varför? Har alla sam-
ma makt och möjlighet att påverka? 

ROLLSPEL OM DEMOKRATI 

En gemensam resa 
Nu ska ni tillsammans planera och ta 
beslut om en gemensam resa. Målet 
är att komma fram till ett resmål som 
alla är överens om. Men innan ni 
sätter igång ska alla få en egenskap 
som ska spelas ut under samtalet. 

Lotta ut följande egenskaper: 

1. Positiv och drivande. 

2. Negativ och ser problem. 

3. Velig och osäker. 

4. Likgiltig och ointresserad. 

Genomför samtalet och låt var och 
en agera ut sin rolls egenskaper. 
Försök komma överens. 

Prata om 
Hur gick samtalet? 

Vad har det här med demokrati 
att göra? 

Känner du igen dig i den här typen 
av samtal från något sammanhang? 
Berätta! 
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Demokratiska 
dilemman 
Vad betyder demokrati för dig? 

Prata om 
Vem ska bestämma när demokrati 
ska användas eller inte? 

Dela med er av egna tankar och 
erfarenheter. 

DEMOKRATISKA DILEMMAN 

Sälj din röst
I en demokrati förväntas alla med-
borgare ta ansvar för att engagera 
sig utifrån sitt eget och samhällets 
bästa. Rätten att rösta är individuell 
och ingen ska kunna få reda på vad 
du röstar på. 

Prata om
Skulle du kunna tänka dig att sälja 
din röst? 

Om ja, vad skulle ditt pris vara? Om 
nej, varför inte?

Vilka konsekvenser skulle det få för 
samhället om det blev vanligt att 
sälja sin röst?

DEMOKRATISKA DILEMMAN 

Dålig stämning
Du befi nner dig på en middag med 
vänner och familj. Plötsligt tystnar 
det kring bordet när en person i säll-
skapet säger: ”Det är så många som 
inte fattar någonting, det skulle vara 
bättre om vid hade en stark ledare 
som fi ck bestämma allt.”

Prata om
Vad skulle du kunna säga för att 
bemöta åsikten? Ta fram några kon-
kreta argument som kan användas 
om situationen uppstår i ditt liv? 

Vad skulle få dig att inte bemöta 
den? 
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Toleransens paradox 
I en demokrati är det viktigt att allas 
åsikter får komma till tals, även 
de intolerantas åsikter. Men ska 
toleransen ha en gräns? Toleransens 
paradox lyder: 

”Om vi på ett obegränsat sätt 
tolererar intoleranta människor, om 
vi inte är beredda att försvara ett 
tolerant samhälle mot de intolerantas 
angrepp, då kommer de toleranta att 
gå under, och toleransen med dem.”

(Karl Popper) 

Prata om
Var går din gräns? 

Är det rätt att tolerera personer och 
grupper som har som mål att bekäm-
pa demokrati och begränsa andra 
gruppers rättigheter? Motivera ditt 
svar och berätta hur du tänker. 

Hur tror du Karl Popper själv besva-
rade paradoxen? 
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Ett hårdare 
debattklimat?
Debattklimatet i dag präglas i allt 
större utsträckning av polarisering 
och attack. I allt fl er sammanhang 
har det blivit viktigare att vinna en 
debatt än att föra fram sakliga argu-
ment och nyanserade fakta. 

Prata om
Kan vem som helst uttrycka sin åsikt 
offentligt i Sverige? Vad riskerar 
man? 

Tycker du att debattklimatet har 
hårdnat i Sverige? Har du egna 
erfarenheter? Berätta. 

Hur skulle du vilja att det var? Hur 
kan du agera för att bidra till ett bätt-
re debattklimat och ett mänskligare 
samhälle? 
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Att välja sin 
egen sanning
På internet fi nns fi lterbubblor där du 
bara möter människor med liknande 
bakgrund, erfarenhet och uppfatt-
ning som du. Filterbubblorna ger dig 
texter och fakta som bekräftar åsikter 
du redan har. Du får aldrig möta 
argument eller fakta som talar emot 
din uppfattning. 

Prata om
På vilket sätt är det här ett demokra-
tiskt problem?

Befi nner du dig i en fi lterbubbla, och 
hur vet du det? 

Vilket ansvar har de stora företag 
som styr internet? Vilket ansvar har 
var och en som medborgare? 
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Blanka röster
I Sverige kan vi rösta blankt. Vi läm-
nar då in valsedeln men utan ett parti 
eller kandidat på.

Blankrösterna räknas som ogiltiga 
och ger i praktiken ingen påverkan 
på valresultatet.

Prata om
Är en ogiltig röst bättre än att inte 
rösta alls? Varför? Borde blankrös-
terna räknas?

DEMOKRATISKA DILEMMAN 

Ungdomen är 
framtidens makthavare
En undersökning som Studie-
förbunden lät Novus göra visar att 
48 procent av de unga (18–29 år) 
tycker att det vore bra om experter, 
inte regeringen, fattar beslut om vad 
som är bäst för landet. 

Prata om
Hur tänker ni kring det resultatet? 

Vad kan det fi nnas för orsaker till 
att så många unga har den uppfatt-
ningen? 

Finns det något som tyder på att 
ungdomar kommer att ändra sin 
uppfattning i framtiden? 
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