
Värna vå
r d

emokrati!

Demokrati
får aldrig tas för given. I Sverige är vårt demokratiska styrelseskick grundlags-
skyddat. Våra läroplaner genomsyras av syftet att utbilda barn att lära sig att 
värdera och förvalta vår demokrati för framtiden. På många håll i världen har 
auktoritära och populistiska rörelser på senare år blivit starkare i samklang 
med sociala medier. Därför är det nu extra viktigt att lära ut demokratins 
grundvärden. 

I detta blad presenteras svenska utbildningsfilmer som visar vikten av att vär-
dera och bevara allsidig och oberoende information, vår offentlighetsprincip 
och ett samhälle som inte är korrumperat. Läs mer om vår senaste film om 
public service nedan och var god vänd för att läsa om ytterligare filmer.

Seprata handledningar ingår 
till alla filmer i detta blad.

Vad är public service och varför finns det? Ny-
hetsprogrammet Aktuellt på SVT, program på 
Sveriges Radio och Kunskapskanalen ingår alla 
i public service-utbudet. Gemensamt för dem 
är att de ska ”tjäna alla” och ge allsidig infor-
mation åt alla i samhället och att olika åsikter 
ska bli hörda. I kanalerna finns inte reklam. 
Public service-programmen bekostas med våra 
skattepengar. 
När och varför infördes public service?
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Wikipedia – hur fungerar det?
Wikipedia är världens största uppslags-
verk på nätet med 20 miljarder besök 
per månad över hela världen. I Sverige 
görs fem miljoner besök dagligen. Alla 
kan använda Wikipedia gratis och saj-
ten är reklamfri och oberoende. Dess-
utom kan alla gå in och skriva, rätta 
eller ändra i artiklar. Men hur går det 
till och vilka håller reda på att felaktig-
heter rättas? Och hur bedömer en an-
vändare källorna bakom en artikel? 

Korruption – hotet mot samhället 
I Sverige beräknas nära 10 miljarder 
årligen slösas bort eller försvinna i kor-
ruption eller ineffektivitet. Men vad är 
egentligen korruption och vad kan det 
ge för straff? Och vad kan hända med 
de som vill att saker ska gå rätt till och 
då försöker avslöja fall av oegentlighe-
ter? Reportern Ingrid träffar forskare, 
åklagare, intresseorganisationer och 
”visselblåsare” och går igenom olika 
konkreta fall. 

Yttrandefrihet – undersöks av  
Platengymnasiet

Vad innebär yttrandefriheten för de-
mokratin och samhället? En gymnasie-
klass på Platengymnasiet i Motala gör 
en film för att svara på lärarens fråga. 
De intervjuar poliser, journalister och 
experter och förklarar samtidigt hur 
yttrandefriheten regleras i grundla-
garna, vad man har rätt att uttrycka för 
åsikter och vilka som är straffbara att 
framföra.

sätt att beställa
• Abonnera på Film och Skola 
• Önska filmerna via din AV-mediacentral

för filmtips 
till din 
undervis-
ning! 

PROVA FRITT EN MÅNAD

www.filmochskola.se

Följ oss

Film och Skola och Cinebox - en del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • Tel: 08-445 25 50 vxl • info@filmochskola.se • www.filmochskola.se

• Responsiv design som passar alla enheter

• Funktioner som temasidor, göra egna filmklipp 
och spara favoritfilmer

• Lärarhandledningar kopplade till Lgr11 och Gy11 

• Tusentals strömmande filmer för skola och 
förskola

Film och Skola är en användarvänlig webbtjänst med ström-
mande filmer och lärarhandledningar för personer som arbetar 
med barn och ungdomar i skolan. 

Lärarhandledningarna ger läraren vägledning i frågor och aktivi-
tet innan som efter filmvisning. 

Har du inte provat Film och Skola innan så kan du få en kost-
nadsfri provmånad för samtliga utbildningsfilmer. 

Film och Skola
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