Sveriges riksdagspartier
Samhällskunskap
Syfte/ strävanmål
- Att lära sig om Sveriges riksdagspartier ger en ökad förståelse för olika politiska ideologier.
- Demokrati innebär bland annat att välja vilka som ska styra Sverige. För att kunna göra det
på ett bra sätt måste vi veta vad de olika politiska partierna står för.
Undervisningen i Samhällskunskap (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt Lgr11
* Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
* Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och
kommuner. Var olika beslut fattas och hur det påverkar individer, grupper och samhället i
stort. Sveriges grundlagar.
Åtta korta klipp om Sveriges riksdagspartier Från 14 år, 1 min.
En snabb titt på partiets historia, hur såg det ut när de startade och vad de står för idag.
EDUS1561 Moderaternas historia på 60 sekunder
EDUS1562 Socialdemokraternas historia på 60 sekunder
EDUS1563 Miljöpartiets historia på 60 sekunder
EDUS1564 Liberalernas historia på 60 sekunder
EDUS1565 Centerpartiets historia på 60 sekunder
EDUS1566 Sverigedemokraternas historia på 60 sekunder
EDUS1567 Vänsterpartiets historia på 60 sekunder
EDUS1568 Kristdemokraternas historia på 60 sekunder
Filmer som var producerade inför supervalet 2014.
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 var fjärde år när vi har val i Sverige. I filmerna följer vi med när två
försagångsväljare går till vallokalen för att rösta. Men vem har rätt att rösta och till vilka val
röstar vi? Vilka ansvarar för att ett val går rätt till? Filmerna 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 unga som ska rösta för första
gången. Angelägna och viktiga filmer som i vår samtid om varför vi ska rösta och om
demokratins betydelse – för ett rättvist och jämlikt samhälla. Ciceronerna Anqelica och John,
guidar oss genom filmen.
Lärar- och studiehandledning finns till alla 9 filmer.

DVD 1001 Centerpartiet
DVD 1002 Liberalerna (Folkpartiet)
DVD 1003 Kristdemokraterna
DVD 1004 Miljöpartiet
DVD 1005 Moderaterna
DVD 1006 Socialdemokraterna
DVD 1007 Sverigedemokraterna
DVD 1008 Vänsterpartiet
DVD 1009 Alla riksdagspartier (sammanfattning)
DVD 1494 Varför ska du rösta? Sharre & Tobbe – Om demokrati och val. Från 13 år, 14 min.
Lärarhandledning.
Tänk om Zlatan och Zara Larsson skulle ställa upp i valet och det gällde att hitta bäst
laguppställning för Sverige. Vem skulle kunna låta bli att rösta då?
I det här avsnittet undersöker vi val och demokrati. Programledarna träffar experten och
statsvetaren Stig-Björn Ljunggren samt en ung riksdagspolitiker för att reda ut ett och annat i
ämnet!
Tänk till - valet 2018 Nyhet från UR! Från 16 år, 14 min/program.
Dröm om demokrati Från UR, en serie om 6 program.
Här får du en grundkurs i hur demokratin i Sverige fungerar. Vilka val kan du rösta i, och hur
fördelas den politiska makten? Du lär dig om Sveriges konstitution och grundlagar. Du får
veta mer om kampen för allmän rösträtt, kvinnokamp och rättvisa villkor på
arbetsmarknaden. Vad är höger och vänster i politiken, och hur används skatterna? Du får
stifta bekantskap med människor som driver frågor utanför det politiska systemet samt med
företrädare för de politiska blocken. Vad är fri press och vad är propaganda? Skillnaden
mellan diktatur och demokrati förklaras. Alla intervjuer och reportage ramas in av en svart
humoristisk dramatiserad del som beskriver ett framtida Sverige år 2040 där en diktator styr
som enda kandidat att rösta på. Men det finns de som minns hur det var när Sverige var en
demokrati och som kämpar mot diktaturen genom att utbilda den yngre generationen.
DVD 0076 Val i Sverige Från 12 år, 12 min. Lärarhandledning.
Sverige är en demokrati. Det demokratiska genombrottet kom dock inte förrän 1921, då alla
fick rösträtt. I regeringsformen står att all offentlig makt utgår från folket. Men vilka får rösta?
Hur gör man när man röstar? Vem ordnar valen och ser till att allt går rätt till och vad betyder
hemliga, direkta och proportionella val? Varför röstar man blankt och hur många procent
behövs för ett parti för att komma in i Riksdagen? Ciceron Marcus guidar oss genom filmen.
DVD 0998 Varför ska vi rösta? Från 12 år, 17 min. Lärarhandledning.
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 var 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.

Film om Sveriges regering och offentliga förvaltning
DVD0168 Sveriges regering Från 12 år, 13 min. Lärarhandledning.
Filmens ciceron Markus tar oss till Rosenbad. Där berättar han var namnet kommer ifrån och
om våra grundlagar. F.d. talmannen Björn von Sydow talar om hur det går till att välja
statsminister. Vi får också veta skillnaderna mellan majoritets- och minoritetsregering,
koalitions- och samlingsregering samt vad statsministerns arbete går ut på. Filmen berättar
också hur regeringen arbetar med olika ärenden och att det är myndigheterna som ser till att
regeringens beslut genomförs.
DVD 0678 Offentlig Förvaltning i Sverige Från 12 år, 15 min. Lärarhandledning.
I Sverige har vi medborgare, gammal som ung, rätt till en viss service från samhället. Men
hur kan man vara säker på att man får den service som riksdagen och regeringen har
beslutat om? ”Att förklara vad offentlig förvaltning är på ett snabbt och enkelt sätt är ganska
svårt”. Därför gör skolungdomarna Adam och Ellen en film som skolprojekt, för att lära sig
mer om ämnet. Under deras inspelning av filmen görs ett besök på regeringskansliet på
Rosenbad, där de får veta mer om departement och myndigheter. Adam kan inte förstå att
det finns så många myndigheter och vad alla sysslar med. Därför åker de till skolverket för
att göra en intervju med generaldirektören. Vilka uppgifter har skolverket och vad är ett
regleringsbrev? Filmen ger svaret. I varje län i Sverige finns en länsstyrelse, det är statens
filialkontor ute i landet. Redan år 1634 inrättades våra länsstyrelser i Sverige, men sedan
dess har många av deras uppgifter förändrats. Adam ringer till landshövdingen i Västra
Götaland för att ta reda på vad de gör nuförtiden. Många av de beslut som riksdagen och
regeringen beslutar om när det gäller till exempel dagis, skola och äldrevård är det
kommunens ansvar att se till att det genomförs. En stor del av landstingens arbete handlar
om att få en bra och fungerande hälso- och sjukvård, men de tar även hand om delar av
kulturen. Adam och Ellens vänskap växer och de får riktigt kul tillsammans, även om allt inte
går deras väg. Den stora utmaningen för dem blir att redigera ihop sin egen film. En lättsam,
viktig och underhållande film om ett ”tungt” ämne.
Om valet för de yngre åldrarna
U100304-01 Familjen Räv och valet: - en saga om att rösta. Från 6 år, 9 min.
En saga om att rösta. Det är val och dags att rösta, men familjen Räv har svårt att bestämma
sig. Ska mamma Räv rösta på det Blå partiet för att de har roligast hejarramsa? På torget
försöker partiledarna övertala mamma och pappa Räv att rösta på just deras parti. Men vilket
parti blir det som får flest röster och vinner till slut? Lilla Räv guidar oss igenom röstandets
olika moment.
DVD 0525 Evas Superkoll Säsong 2. Del 1-4. Från 6 år, 32 min.
Eva Funck ger sig ut i verkligheten för att förklara och berätta om allt det där vi har omkring
oss, men inte riktigt vet varför det finns. Säsong 2 av Evas Superkoll består av 4 dvd skivor
med 4 avsnitt på varje skiva. Evas Superkoll del 1 - 4 Del 1: Polisen. Eva förklarar varför vi
har polis och hur de jobbar. Del 2: SOS Alarm. Eva åker ner 35 meter under marken och
förklarar vad som händer när man ringer 112. Del 3: Demokrati. Eva förklarar vad
demokrati är och hur val och partier fungerar. Del 4: Ambulans. Eva visar vad som
händer när ambulansen kommer och berättar om hur ett akutrum fungerar.
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