
Arbetsblad
Arbeta med alla uppgifter, eller välj ut 
några av dem. Programmet passar bra  
att se tillsammans med Perspektiv på 
världen – Högerextremism, Perspektiv 
på världen – Demokrati till varje pris och 
Perspektiv på världen – Pengarna, makten 
och demokratin

Ord och begrepp
Demokrati, socialism, styrelseskick, folkstyre, 
makt, allmänna val, medborgare, federal stat, 
president, premiärminister, statschef, gräsrötter

Frågor utifrån programmet
1 När och var uppstod den moderna  

demokratin? 
2 Vilka förutsättningar krävs för att ett 

land ska räknas som demokratiskt? Vad 
säger Sofia Rasmussen i programmet? 

3 Vad får du veta om Indien och Indiens 
historia i programmet? Vilka är några av 
Indiens utmaningar idag? 

4 Hur förklarar Shashi Tharoor sin  
synpunkt på att demokrati är det enda 
sättet att hålla Indien samman? 

5 Vilka orsaker finns till Indiens höga 
valdeltagande, enligt Shashi Tharoor?

6 Hur förklarar Shashi Tharoor demo-
krati? 

7 I filmen säger Shashi Tharoor att Kina 
utvecklats snabbt och Indien långsam-
mare. Vad menar han att det beror på? 
Kan Indiens långsammare utveckling 
ändå vara den bättre? Vad säger han? Vad 
tycker du? 

8 Vad innebär det att ett land är en federal 
demokrati?

Arbeta vidare
9 Ta reda på mer om Indien och fyll på 

svaret i fråga 3 ovan. Titta till exempel på 
faktorer som folkmängd, läskunnighet, 
hälsa, fördelning, teknisk utveckling, 
miljöproblem … Utgå gärna från t.ex. 
Gapminder och Landguiden på Utrikes-
politiska institutet. 

10 Ta reda på mer om hur Kina styrs och 
jämför Kinas och Indiens styrelseskick. 

11 Rita upp en tidsaxel där du sätter in ett 
antal viktiga händelser i demokratins 
historia. Beskriv händelserna och för-
klara varför du valt just dem. 

12 I en demokrati har medborgarna många 
rättigheter, men också skyldigheter. 
Räkna upp några rättigheter och några 
skyldigheter. 

13 Sofia Rasmussen pratar i programmet 
om olika grader av demokrati. Ta reda 
på mer om det och om några länder som 
har en lägre grad av demokrati. Vad har 
hänt i de länderna? Titta till exempel på 
Freedom House och Amnesty. Det är 
viktigt att du använder flera källor.  

14 Vilka av de mänskliga rättigheterna 
kränks i ett land som inte är demokra-
tiskt? Använd gärna den lättlästa version 
av FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna som finns på 
Regeringens sida. 

15 Mänskliga rättigheter kränks även i 
länder som är demokratiska. Vilka rät-
tigheter har till exempel Sverige kränkt, 
enligt FN? 

Världens största demokrati



Diskussionsfrågor
16 Är demokrati lika bra för alla?
17 Har alla samma möjligheter  

i en demokrati? 
18 Vilka är de största hindren, tror du, för 

ett land att gå från ett auktoritärt styre 
till att bli demokratiskt?

19 Vilka utmaningar finns det i ett land 
med 1,3 miljarder invånare?

20 Hur hänger demokrati ihop med  
mänskliga rättigheter?

På nätet
n Freedom House
n Amnesty
n Regeringen.se – FN:s allmänna förkla-

ring om de mänskliga rättigheterna
n Gapminder
n Utrikespolitiska institutet

Andra program från UR  
om demokrati och/eller Indien
n Röstmäklarna
n De obekväma
n Barn till salu
n Makt hos mig
n Diktatorn
n Perspektiv på världen - Solenergi
n Perspektiv på världen - Hijras,  

Indiens tredje kön
n Barn till salu, avsnitt 2 och 3


