
Avsnitt 2.

Min demokratiska röst 

Tillit

NYCKELORD #folkval #källkritik #media #myndigheter #pandemi #polarisering  

#socialamedier #tillit #USA

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 framför allt vad tillit innebär för demo-

kratin. Hur påverkas demokratin om tilliten sjunker och hur kan det demo-

kratiska systemet hantera den osäkerhet som uppstår när allt inte är svart 

och vitt och människor inte litar på folkvalda, valsystemet, myndigheter och 

nyheter.

TIDSANGIVELSER

Ungdomspanel – Tillit och demokrati

Expertpanel – Tillit och kritik

Ungdomspanel – Tillit, kritik och valet i USA

Expertpanel – USA, Sverige och sociala medier

Nordiskt perspektiv

Extern fråga – religiös och politisk tro

Pandemin och tillit

Ungdomspanel – Kunskap om demokrati

 0:33 – 4:35

4:36 – 6:58

6:59 – 11:10

11:11 – 12:48

12:49 – 19:43

19:44 – 23:50

23:51 – 29:00

29:01 – 32:34

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 2, och arbeta med frågorna nedan.

STEG 1: FÖRBEREDELSER HEMMA

Instuderingsfrågor - hitta svaren i podden 

• Experten Sofia Näsström pratar om ett problem med sociala mediers 

algoritmer, vad är det hon menar?  

 [Expertpanel – USA, Sverige och sociala medier: 11:11 – 12:48]

• Den infekterade situationen efter valet i USA resulterade bland annat i 

stormningen av Kapitolium. Kan något liknande hända i Sverige? Vad 

svarar experterna Peter Stadius och Cecilia Arensmeier och vad tror du? 

[Nordiskt perspektiv: 12:49 – 19:43]

Reflekterande frågor - tänk själv

• Vad tror du händer med demokratin om man inte litar på de som har  

makten och styr?

• Är det viktigt att lära sig om demokrati i skolan? Varför då?



Diskutera tillit och demokrati i vardagen 

1. Vad händer i ett samhälle där människor/väljare saknar tillit till  

 demokratin?

2. Litar du på att staten vill ditt bästa? Vad kan staten/politiker göra för att  

 skapa tillit till demokratin?

3. På vilket sätt skiljer sig svensk demokrati från amerikansk demokrati?

4. Hur tycker du att coronapandemin har påverkat tilliten mellan medborga- 

 re och stat? Ge exempel.

5. Vilka tecken finns det enligt dig på att media klarar, eller inte klarar, sin  

 uppgift att granska demokratin och vara kritisk?

6. Vad tror du händer i samhällen som saknar kritisk granskning av makten?

7. Finns det i Sverige utrymme att vara kritisk och ifrågasättande mot  

 makten? 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 en insändare

Välj en av frågorna nedan och skriv en insändare.

1. Faller demokratin samman?

Psykologen och filosofen Jung menade att politiska ideologier fyller ett tomrum 

hos människan. Men tron på en ideologi som moraliskt sann leder till polarise-

ring. Andra ideologier upplevs som motsatsen till sin egen övertygelse och är 

därmed onda. Jung drar därför slutsatsen att detta är anledningen till att demo-

kratin håller på att falla samman. Håller du med Jung? Motivera dina idéer i en 

insändare.

2. Demokrati eller auktoritet?

Experten Sofia Näsström förklarar att demokratin har erbjudit människor ett 

alternativ till andra fastare övertygelser som exempelvis religion. Men utan 

fasta övertygelser skapas en känsla av osäkerhet. Hur hanterar det demokratis-

ka systemet den osäkerheten och vad riskerar att hända med ett samhälle om 

demokratin försvagas?



Tips för att skriva insändare

1. Vad vill du uppnå?

Tänk på för vem du skriver och hur vill du påverka. Låt svaret på 

frågan forma din text. Skriv kortfattat och sakligt. 

2. Fånga läsaren

Börja med det viktigaste, din poäng eller slutsats. Förklara 

 problemet så att läsaren rycks med.

3. Ge en bakgrund

Skriv ner några frågor och se till att den som läser insändaren 

får svar på frågorna i texten. 

4. Vilka berörs av det du skriver om?

Vilka konsekvenser kan problemet få? Hur löser man problemet 

och vem tycker du ska lösa det?

5. Granska texten

Läs igenom texten högt för att upptäcka felstavningar och för 

långa meningar. 


