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Handledning till Drömsamhället  1 

Lärarhandledning och innehåll 
Kort om serien 

AV-nummer 51541 tv 1-7 
 
DRÖMSAMHÄLLET handlar om politiska idéer och reder ut vilka frågor som de olika politiska 
ideologierna anser är viktiga. Följ med programledaren Emil Nikkhah i jakten på sanningen bakom 
de politiska ideologierna. Vilket drömsamhälle vill ideologierna egentligen skapa?  
 
Det är dom politiska ideologierna som ligger till grund för vårt samhälle, demokrati och 
parlamentarism. Här får du fakta och historia om dom politiska ideologierna. Ideologier som ligger 
till grund för den politik som dom politiska partierna driver och som vi medborgare sen tar ställning 
till i val av regering och riksdag. Det är vi som när vi röstar bestämmer ifall makten ska hamna till 
höger eller vänster eller nånstans däremellan. 
Hur ser ideologins anhängare på individens frihet och statens befogenheter? Hur ser ideologins 
ekonomiska system ut? Vilken är ideologins historiska bakgrund? Vad anser de politiska 
motståndarna? Leder ideologins teorier till förtryck eller till ett DRÖMSAMHÄLLE? 
 
Programmen tar upp i tur och ordning, liberalism, socialism, konservatism, feminism, kommunism, 
ekologism och i sista programmet möte rött mot blått. 
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Program 1 Liberalism 

AV-nummer 51541 tv 1 

Tid Innehåll 

00.00 Programledaren Emil Nikkhah presenterar programmet och går på Folkpartiets landsmöte. 
02.20 Emil åker till Amsterdam för att fråga vad liberalism är och om Holland är det mest liberala landet i 

världen. 
05.15 Filosofen Lena Halldenius på Malmö Högskola berättar för Emil att det finns olika betydelser av 

liberal. 
06.46 Liberalismens historia 1850-1910 berättade med arkivmaterial. 
08.55 Filosofen Lena Halldenius berättar om huvudinriktningarna av liberalism, nyliberalism och 

socialliberalism. 
10.40 Emil träffar den unga liberalen Jane Lagerqvist när hon är på väg till universitetet. Hon berättar vad 

liberalism är för henne. 
13.37 Liberalismens historia 1911-1919 berättade med arkivmaterial. 
15.55 Ekonomen Kjell A Nordström berättar vad som kännetecknar liberal ekonomi. 
19.20 Liberalismens historia 1934-idag berättade med arkivmaterial. 
23.30 Timbros Johan Norberg är liberal och berättar hur han ser på staten. 
24.35 Johan Norberg diskuterar statens roll med feministen och journalisten Kristina Hultman. 
27.15 Programledaren Emil Nikkhah sammanfattar programmet. 
28.05 Slut 

Uppgifter Liberalism 

Liberalism är en samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i 
centrum. Fundera och diskutera vilka friheter som är viktigast för dig?  
 
Filosofen Lena Halldenius säger i programmet att liberalism kan ha olika betydelser. Hon skiljer på 
”liberal” och ”liberalism”, vad är skillnaden? 
 
Enligt Johan Norberg ska staten bara gripa in i nödsituationer, annars ska individen klara sig själv i 
största utsträckning. Vilka uppgifter i samhället tycker du att staten ska ta hand om och vilka 
uppgifter ska individen få lösa själv?  
 
Titta på debatten mellan Kristina Hultman och Johan Norberg, sammanfatta och skriv ned Kristina 
Hultmans invändningar mot liberalismen. 
 
Franska revolutionen sägs ofta vara startskottet för liberalismens idéer. Vilka gjorde revolution och 
mot vad revolterade man? 
 
Liberalismen har två huvudinriktningar, socialliberalism och nyliberalism. Ta reda på vilka de 
huvudsakliga skillnaderna är. 
 
I början av 1900-talet stred liberaler och socialdemokrater för allmän och lika rösträtt för män och 
kvinnor. Vilka var emot allmän och lika rösträtt? Ta reda på varför de var emot det? 
 
Skriv ett personporträtt på Adam Smith eller Karl Staaf. 
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Program 2 Socialism 

AV-nummer 51541 tv 2 

Tid Innehåll 

00.00 Programledaren Emil Nikkhah presenterar programmet och går på SSUs kongress. Där träffar han 
bla Marita Ulvskog och Alice Bah-Kuhnke. 

01.35 Emil ger sig iväg på jakt efter Göran Persson. 
02.25 Historikern Bo Persson berättar om socialismen och reder ut varifrån ideologin kommer. 
03.45 Socialismens historia 1850-1910 berättade med arkivmaterial. 
06.35 I Kiruna bor Magnus Stålnacke. Han är gruvarbetare och socialist. Han berättar för Emil vad 

socialism är för honom. 
09.55 Emil försöker få tag på Göran Persson när han ska tala vid Riksdagens öppnande. 
11.20 Anna-Klara Bratt är socialist och anser att det finns klasser i dagens samhälle. Emil låter henne 

träffa liberalen och fd Muf-ordföranden Thomas Idergard som inte alls håller med. 
15.20 Socialismens historia 1917-1951 berättade med arkivmaterial 
18.35 Ekonomen och socialisten Johan Lönnroth berättar för Emil om hur han tänker sig en socialistisk 

ekonomi. 
21.50 Socialismens historia 1968-idag berättade med arkivmaterial 
24.25 Historikern Bo Persson berättar vidare om socialismen idag. 
25.35 Emil får tag på Göran Persson och frågar honom om han är socialist. 
27.10 Programledaren Emil Nikkhah sammanfattar programmet. 
28.0 Slut 
 

Uppgifter Socialism 

Ta reda på vilka som är huvudskillnaderna mellan socialism och kommunism. 
 
Fundera och diskutera om och i så fall vad som du tycker ska ägas kollektivt i Sverige. Motivera 
varför. 
 
Titta på debatten mellan Anna-Klara Bratt och Thomas Idergard, sammanfatta och skriv ned 
Thomas Idergards invändningar mot socialismen. 
 
Skriv ett personporträtt på Karl Marx eller Hjalmar Branting. 
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Program 3 Konservatism 

AV-nummer 51541 tv 3 

Tid Innehåll 

00.00 Programledaren Emil Nikkhah presenterar programmet och går på Moderaternas partistämma. 
Bland de han träffar finns moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt. 

02.15 Emil åker till Drottningholms slott för att försöka få tag på kungen och fråga honom om 
konservatism. 

03.08 Historikern Torbjörn Nilsson berättar om konservatismens ursprung. 
04.55 Konservatismens historia 1789-1904 berättade med arkivmaterial. 
07.02 Den konservativa Christopher Lagerqvist berättar vad konservatism är för honom. 
09.48 Johan Tralau är konservativ och han får träffa och diskutera med den folkpartistiska 

riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson. Det blir ett samtal om bla fri abort. 
13.30 Konservatismens historia 1904-1936 berättade med arkivmaterial. 
16.00 Emil Nikkhah gör ett nytt försök att få tag på kungen på Stockholms slott. 
17.48 Historikern Torbjörn Nilsson berättar om konservatismens utveckling under 1900-talet. 
18.42 Emil Nikkhah besöker Kristdemokraternas valupptakt för att fråga om vilken ideologi de har. Bland 

andra svarar partiledaren Göran Hägglund. 
19.50 Konservatismens historia 1964-idag berättade med arkivmaterial 
23.30 Charlotta Levay är konservativ och ekonom. Hon berättar om vad som kännetecknar en konservativ 

ekonomi. 
25.45 Emil reser till Gnosjö och träffar företagarna Linda och Solweig Fransson för att få reda på vad som 

kännetecknar det Charlotta Levay menar är ett exempel på konservativ ekonomi. 
27.10 Emil sammanfattar programmet. 
28.05 Slut 
 

Uppgifter Konservatism 

En klassisk konflikt är mellan konservativa och liberaler. Ta reda på vilka de stora skillnaderna i 
dessa ideologier har varit och vilka de är idag. 
 
Både konservatism och liberalism uppträdde i samband med franska revolutionen. Ta reda på mer 
och skriv om franska revolutionen. När, varför och vad blev resultatet av franska revolutionen? 
 
I programmet om konservatism försöker programledaren Emil Nikkhah få tag på kungen. Ta reda på 
hur de svenska partierna ställer sig till monarkin. Ta också reda på hur svenska folket ställer sig till 
frågan om monarkin? Diskutera vad du tror att skillnaden beror på.  
 
Man brukar tala om konservatismens tre symboler, vilka är de och vad symboliserar dom? 
 
Titta på debatten mellan Johan Tralau och Birgitta Ohlsson, sammanfatta och skriv ned Birgitta 
Ohlssons invändningar mot konservatismen. 
 
Skriv ett personporträtt på Edmund Burke eller Arvid Lindman. 
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Program 4 Feminism 

AV-nummer 51541 tv 4 

Tid Innehåll 

00.00 Programledaren Emil Nikkhah presenterar programmet och går på Feministiskt Initiativs årsmöte. 
01.55 Feministen Emma Swanström berättar vad feminism är för henne och på vilket sätt kvinnor är 

förtryckta. 
05.40 Professorn i idéhistoria Elisabeth Mansén berättar om när feminismens tankar uppkom. 
07.00 Feminismens historia 1850-1918 berättade med arkivmaterial. 
09.50 Professorn i idéhistoria Elisabeth Mansén berättar om feminismens mål. 
11.35 Feministen Ingemar Gens menar att om män och kvinnor ska bli jämställda så måste man börja 

med barnen. 
14.30 Feminismens historia 1918-1950 berättade med arkivmaterial. 
17.35 Ekonomen och feministen Anita Nyberg berättar hur man kan se på ekonomin ur ett feministiskt 

perspektiv. 
20.25 Feminismens historia 1960- idag berättade med arkivmaterial. 
23.55 Genusforskaren och feministen David Tjeder träffar den borgerliga ledarskribenten Maria 

Abrahamsson som inte är feminist. De diskuterar huruvida kvinnor är förtryckta eller inte. 
27.15 Emil sammanfattar programmet. 
28.00 Slut 
 

Uppgifter Feminism 

I programmet säger feministen Emma Swanström att det finns ett förtryck av kvinnor i Sverige. Dela 
upp klassen i två grupper. Be ena halvan hitta argument som stödjer det och andra halva argument 
som talar emot. Låt sen de två grupperna presentera sina argument och diskutera vad man kommit 
fram till. 
 
I programmet pratar ekonomen Anita Nyberg om obetalt arbete, fundera över vad det är och vem i 
din familj som utför det? 
 
Feminismens historia kan delas in i tre vågor, vilka är dessa och vad kämpade man för? 
 
Titta på debatten mellan David Tjeder och Maria Abrahamsson, sammanfatta och skriv ned Maria 
Abrahamssons invändningar mot feminismen. 
 
Skriv ett personporträtt på Mary Wollstonecraft eller på Fredrika Bremer. 
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Program 5 Kommunism 

AV-nummer 51541 tv 5 

Tid Innehåll 

00.00 Programledaren Emil Nikkhah presenterar programmet och går på Ung Vänsters kongress för att 
leta efter kommunister. 

01.40 Hanna Nilsson är kommunist och medlem i Revolutionär Kommunistisk Ungde, RKU. Emil reser till 
Göteborg för att fråga henne vad kommunism är för henne. 

04.30 Lars Björlin är historiker på Södertörns Högskola. Han reder ut varifrån kommunism kommer. 
05.45 Kommunismens historia 1850-1920 berättade med arkivmaterial. 
08.15 Emil reser till Lettland för att undersöka hur människor som levt i den sovjetiska versionen av 

kommunism. Emil träffar kommunisten och den fd sovjetiske soldaten Vasili Kononov. 
09.35 Viesturs Sosars är liberal och kämpade för demokrati under sovjettiden. Han visar Emil den kyrka 

som fungerade som provisoriskt sjukhus när demonstranter blev attackerade av sovjetisk militär och 
berättar om livet under sovjettiden. 

12.00 Emil springer på Dr Alban och frågar honom vad han tycker om kommunism. 
12.40 Kommunismens historia 1920-1945 berättade med arkivmaterial. 
14.30 Kommunisten Hanna Nilsson berättar hur hon ser på att många människor dödats i kommunismens 

namn och hur hon själv ser på att offra sitt liv för kommunismen. 
16.20 Vänsterpartisten Kalle Larsson kallar sig för kommunist och han får träffa Liberala 

Ungdomsförbundets ordförande Fredrik Malm. Det blir en hetsig diskussion om kommunism. 
21.40 Historikern Lars Björlin betonar skillnaden mellan den kommunistiska ideologin och den praktiska 

utformning som det kommunistiska samhället tog sig. 
22.25 Hanna Nilsson förklarar varför hon kallar sig kommunist när ordet har fått en negativ belastning. 
22.55 Kommunismens historia 1945-idag berättade med arkivmaterial. 
27.10 Emil sammanfattar programmet. 
28.05 Slut 
 

Uppgifter Kommunism 

Ibland har kommunister delat in sig som marxister, leninister och maoister. Ta reda på vad de olika 
falangerna står för och vilka som är skillnaderna. 
 
Ta reda på och skriv om hur Lettland blev själständigt 1991. 
 
Titta på debatten mellan Kalle Larsson och Fredrik Malm, sammanfatta och skriv ned Fredrik Malms 
invändningar mot kommunismen. 
 
Skriv ett personporträtt på Vladimir Lenin eller CH Hermansson. 
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Program 6 Ekologism 

AV-nummer 51541 tv 6 

Tid Innehåll 

00.00 Programledaren Emil Nikkhah presenterar programmet och besöker Grön Ungdom o 
Centerpartiets Ungdomsförbund. 

04.55 Vide Vauger kallar sig ekologist och hon har valt att försöka leva så ekologiskt som möjligt. 
06.25 Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria och han reder ut begreppet ekologist. 
07.00 Ekologismens historia 1866-1938 berättade med arkivmaterial. 
09.50 Professor Sverker Sörlin förklarar hur ett ekologiskt drömsamhälle kan se ut. 
11.10 Tillbaka hos ekologisten Vide Vauger och hon berättar vidare om hur hon försöker leva ekologiskt 

och hur hennes drömsamhälle ser ut. 
13.00 Ekologismens historia 1945-1980 berättade med arkivmaterial. 
15.25 Eva Friman är ekologisk ekonom och hon berättar för Emil hur hon tänker sig att en ekologisk 

ekonomi ska fungera. 
17.30 Emil besöker Greenpeace som påstår att statliga Vattenfall är Sveriges värsta miljöbov. Vidar till 

Vattenfall som svarar på kritiken. 
20.20 Ekologismens historia 1975-idag berättade med arkivmaterial. 
24.30 Emil besöker Svenska Naturskyddsföreningen och deras generalsekreterare Svante Axelsson. 

Svante menar at situationen för miljön och klimatet är akut. Emil tar med honom och låter honom 
träffa Per Ericson, ledarskribent på Svenska Dagbladet som menar att hoten är överdrivna. 

27.25 Emil sammanfattar programmet. 
28.05 Slut 
 

Uppgifter Ekologism 

Fundera och diskutera hur en sann ekologist skulle leva och vara i sin vardag. 
 
Ekonomen Eva Friman pratar i programmet om behov och begär. Skriv ned vad du köpt och använt 
den senaste månaden. Spalta upp det efter behov och begär. Diskutera vad du kommit fram till. 
 
Titta på debatten mellan Svante Axelsson och Per Ericson, sammanfatta och skriv ned Per Ericsons 
invändningar mot Svantes åsikter. 
 
Skriv ett personporträtt på Ernst Haeckel eller Åsa Domeij. 
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Program 7 Rött mot blått 

AV-nummer 51541 tv 7 

Tid Innehåll 

00.00 Emil presenterar programmet och vi får träffa de två medverkande som ska försöka övertyga 
varandra ideologiskt. Dessa två är; liberal-konservative Daniel Somos och vänsterfeministen Ida 
Gulbrandsen. 

05.25 Daniel tar med Ida till den ideella organisationen Sjöräddningssällskapet för att visa henne att allt 
inte behöver skötas statligt för att fungera bra. 

07.50 Daniel och Ida diskuterar det de har sett hos Sjöräddningen. 
09.30 Ida tar med sig Daniel till Kiruna där CSN gör försök med sextimmars arbetsdag för att komma till 

rätta med sjukskrivningar och utbrändhet. 
11.45 Ida och Daniel diskuterar sextimmarsförsöket på CSN. 
12.55 På Malmbergets kommunala bowlinghall spelar Ida och Daniel bowling samt diskuterar huruvida 

kommuner ska bedriva skattesubventionerade sporthallar. Efter det går de på puben och deras 
ideologiska diskussion fortsätter. 

16.05 Irland har med låga skatter lockat till sig både företag och arbetskraft. Daniel tar med sig Ida till 
företaget Intel för att övertyga henne om att det här är den rätta vägen att ta. 

18.00 Daniel och Ida diskuterar Intel-besöket. 
19.00 Ida och Daniel några av de svenskar som har flyttat till Irland för jobbens skull. De jämför Sverige 

och Irland. 
21.10 Ida tar med sig Daniel till Ivana Bacik, professor i straffrätt som arbetar för att abort ska bli lagligt på 

Irland. 
23.50 Ida och Daniel diskuterar besöket hos Ivana Bacik. 
25.30 Daniel och Ida möts tre veckor senare för att tillsammans med Emil sammanfatta sina resor och 

diskutera om de lyckats övertyga varandra. 
28.05 Slut 
 

Uppgifter Rött mot blått 

Fundera, diskutera och motivera vem av Ida och Daniel du sympatiserar mest med. 
 
Fundera över och skriv ned hur du skulle vilja att ditt drömsamhälle ser ut. 


