
Avsnitt 1.

Min demokratiska röst 

Vad vinner vi och vad behöver vi avstå?

NYCKELORD #demokratibegreppet #minoritet #odemokrati #partipolitik #rösträtt

Min demokratiska röst - en demokratipodd med nordiskt perspektiv

Lyssna på avsnittet på Spotify 

eller Acast;

sök ”Min demokratiska röst”
Spotify Acast



OM AVSNITTET

Avsnittet handlar om demokrati och vad det innebär att leva i en demokrati. 

Vad vinner vi på att leva i en demokrati och är det något vi behöver offra för 

att leva i en demokrati?

TIDSANGIVELSER

Intro ungdomspanel

Intro expertpanel

Extern fråga – Distansundervisning och deltagande i skolan

Ungdomspanel – Vad är demokrati? Del 1.

Nordiskt perspektiv

Ungdomspanel – Demokratin och minoriteter

Expertpanel – Vad är demokrati? Del 2.

Ungdomspanel – Tar vi demokrati för givet?

Expertpanel – Tar vi demokrati för givet?

Ungdomspanel – Demokratins konsekvenser

 0:00 – 6:00

6:01 – 7:32

7:33 – 9:47

9:48 – 12:16

12:17 – 16:21

16:22 – 17:56

17:57 – 23:00

23:01 – 25:28

25:29 – 28:11

28:12 – 30:43 

Programledaren Li Skarin tillsammans med ungdomarna Felicia Prucha och 

Loke Johansson pratar om demokrati. I podcasten tar vi upp både små och 

stora frågor om demokrati. Med hjälp av experter och våra kloka ungdo-

mar vill vi undersöka demokratins betydelse för oss som individer och för 

samhället i stort. Podden har ett fokus på Norden, därför kommer vi främst 

undersöka demokratin med utgångspunkt i de nordiska länderna.

INLEDNING

Medverkande experter

Li Skarin – Programledare

Felicia Prucha – Gymnasieelev, Anna Whitlocks gymnasium

Loke Johansson – Gymnasieelev, Välkommaskolan

Sofia Näsström – Professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.

Peter Stadius – Historiker och professor i Nordenstudier vid Helsingfors universitet.

Cecilia Arensmeier – Universitetslektor i samhällskunskap på lärarutbildningen vid Örebro 

universitet.



Börja med att lyssna på podden, avsnitt 1, och arbeta med frågorna nedan.

STEG 1: FÖRBEREDELSER HEMMA

Instuderingsfrågor - hitta svaren i podden

• Hur beskriver experten Sofia begreppet “odemokrati”? 

 [Expertpanel – Vad är demokrati del.2: 17:57 – 23:00]

• Förhållandet mellan minoriteter och demokratin är en utmaning för  

framtiden i Sverige. Vilka problem märker Loke av i vardagen? 

 [Ungdomspanel – Demokratin och minoriteter: 16:22 – 17:56]

Reflekterande frågor - tänk själv

• Har demokratin i Nordens länder något gemensamt?

• Hur har pandemin och distansundervisning påverkat demokrati och  

delaktighet i skolan? Har ni egna erfarenheter av distansundervisning 

under pandemin, berätta.



Diskutera demokrati i vardagen

 

1. Vad är demokrati? Ge exempel ur vardagen – vad kan vi göra tack vare  

 att vi lever i en demokrati?

2. Färre engagerar sig i politiska partier, men mer i sakfrågor. Vad berättar  

 det om ungdomars politiska engagemang tycker ni?  

3. Vad måste vi offra för att leva i en demokrati?

4. Tycker ni att vi tar demokratin för given? Varför, varför inte?

5. Måste demokratin utvecklas för att överleva? Förklara.

6. Kommer du rösta i nästa val? Varför, varför inte?

7. Den skarpa linjen mellan demokrati och diktatur suddas ut allt mer. Ge  

 exempel på länder som inte är demokratier men heller inte diktaturer.  

 Motivera.

STEG 2: DISKUSSIONSFRÅGOR I SKOLAN

Dela med er av era upplevelser från podden och diskutera frågorna nedan i  

grupper eller i helklass.



STEG 3: FÖRDJUPNING

Skriv och berätta

Arbeta med frågorna nedan och skriv dina svar.

1. Hur viktig är kunskap om demokrati för att kunna vara delaktig i demo 

 kratiska processer? Finns det andra kunskaper som är viktiga för att  

 upprätthålla demokratin?

2. Romer och samer är minoritetsgrupper i samhället som ofta vittnar  

 om att inte känna sig som en del av samhället. Vad händer när man som  

 grupp eller individ känner sig utanför samhället? Vilka risker finns det för  

 demokratin om inte alla känner sig inkluderade?

3. Känner du dig som en del av samhället? Varför, varför inte?


