
Lärarhandledning till tittskåp  
Folkrörelserna



2 Lärarhandledning Tittskåp – Folkrörelserna

Introduktion
I lärarhandledningen finns förslag på uppgifter 
och övningar som syftar till att komplettera titt-
skåpen. Den inledande frågesporten är en enklare 
och lättsammare form av uppgift. Med hjälp av 
frågorna kan eleverna leta sig runt i tittskåpet 
för att söka reda på svaren. Facit till frågesporten 
finns längst ned på den här sidan. 
I övningarna och uppgifterna som följer ges tips 
på fördjupning för att bredda och utveckla kun-
skaperna. I flera av övningar får eleverna träna 
sin skrivförmåga, de får argumentera och de får 
analysera skeenden i perioden från 1800-talet 
fram till nutid. 
Tittskåp, uppgifter och övningar är avstämda mot 
kursplanerna i samhällskunskap, historia och 
svenska för gymnasiet och årskurs 7–9. Koppling 
till styrdokumenten finns här firademokratin.
riksdagen.se.

Facit till frågesporten: 1:X 2:1 3:2 4:X 5:1 6:2 7:1 8:X 9:2

https://firademokratin.riksdagen.se/
https://firademokratin.riksdagen.se/
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Svara på frågorna genom att flytta markören i 
tittskåpet. Klicka på personer och ikoner. Lyssna 
på berättarröster och se på filmer. Titta även på 
bilderna och läs bildtexterna.

1.  Under vilken tidsperiod växte folkrörelserna 
fram? 

1.  1800–1850
X.  1850–1920
2.  1920–1950 

2.  Hur stor andel av svenskarna var med i en 
folkrörelse i början av 1900-talet? 

1.  25 procent 
X.  10 procent
2.  50 procent

3.  Hur många namnunderskrifter samlade 
LKPR in mellan 1913–1914 som stöd för 
allmän och lika rösträtt? 

1.  100 000
X.  500 000
2.  350 000

4.  Vilken politiskt inriktning hade LKPR?
1.  Konservativ. Adelskvinnorna ville ha mer 

inflytande
X.  Ingen. Det var en politiskt obunden förening 

med mål att införa allmän och lika rösträtt
2.  Socialistisk. Arbetarkvinnorna ville att 

kvinnorna skulle bli myndiga

5.  Vad blev följden av att det så kallade 
konventikelplakatet upphävdes? 

1.  Att frikyrkor blev lagliga och att bönemöten 
blev tillåtna utanför traditionella kyrkor

X.  Att det blev möjligt att demonstrera
2.  Att det blev fritt fram att använda svordomar

6.  Vilken av följande rörelser är inte en 
väckelserörelse? 

1.  Frälsningsarmén
X.  Baptistförbundet
2.  Länkarna

7.  Vilken sida vann folkomröstningen om 
rusdrycksförbudet? 

1.  Nej, med 51 procent
X.  Ja, med 51 procent
2.  Ja, med 78 procent 

8.  Varför växte politiska partier fram i slutet av 
1800-talet?

1.  De löst sammanslutna partierna hattarna och 
mössorna var på väg att upplösas. Nya partier 
behövdes

X.  Partier skapades för att ge människor svar på 
viktiga samhällsfrågor. Partiernas program 
byggde på folkrörelsernas frågor 

2.  Människors lust att bli politiker svepte över 
landet som en ljummen sommarvind

9.  Vilken betydelse kunde hårt arbete få för en 
medlem i en folkrörelse?

1.  Att medlemmen fick en guldklocka 
X.  Att medlemmen fick ta emot ett pris av 

Sveriges konung
2.  Att medlemmen fick uppdrag i ett politiskt 

parti

Frågesport – Folkrörelserna
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Tankekarta
Låt eleverna skapa en tankekarta där de listar 
bakomliggande orsaker till varför de politiska 
folkrörelserna växte fram i mitten av 1800-talet 
och in på 1900-talet. Låt eleverna därefter välja 
ut de tre viktigaste orsakerna. Diskutera sedan 
vilken betydelse som folkrörelserna hade för att 
demokratins och den allmänna rösträtten skulle 
införas.  

Tips på fördjupningsmaterial

Se Fördjupning och tema Folkrörelser på firade-
mokratin.riksdagen.se.

Nykterhetsrörelsen
Läs och studera rösträttsreglerna inför folk-
omröstningen 1922. Sök på webbplatsen Folk i 
rörelse. Gå in på Nykterhetsrörelsen och sedan 
Sveriges första folkomröstning: Vem har rösträtt 
vid folkomröstningen den 27 aug 1922.
• Jämför med dagens krav för att rösta. Studera 

sedan tidslinjen på firademokratin.riksdagen.
se. Notera när de olika rösträttskraven försvin-
ner från 1921 fram till nutid. 

Studera valaffischer i tittskåpet om nykterhetsrö-
relsen och på webbplatsen Folk i rörelse. 
• Gör en bildanalys med hjälp av instruktions-

filmen Att göra en bildanalys som finns på 
webbplatsen UR Skola. Sök på Orka plugga 
bildanalys. 

Studera valaffischen Tänk på dessa följder av 
förbudet och flygbladet Är det möjligt på webb-
platsen Folk i rörelse. 
• Vilka argument fanns för respektive emot ett 

rusdrycksförbud?
• Varför anges antal kilo spannmål, socker med 

mera som ett argument för att rösta för ett 
rusdrycksförbud?

• Reflektera. Varför tror att så många människor 
engagerade sig i nykterhetsrörelsen? 

Diskutera och analysera alkoholpolitik i Sverige 
under 100 år: Från folkomröstning om spritför-
bud 1922, motbok, kampanjen Spola kröken, till 
att politiska partier vill att Systembolaget ska 
ha söndagsöppet.  Ta reda på mer om motboken 
och kampanjen Spola kröken på Systembolagets 
webbplats. Sök också reda på fakta om svensk 
alkoholpolitik. 

https://firademokratin.riksdagen.se/
https://firademokratin.riksdagen.se/
https://firademokratin.riksdagen.se/
https://firademokratin.riksdagen.se/
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Väckelserörelsen
Det så kallade konventikelplakatet innebar bland 
annat att man inte fick ha bönemöten hemma 
utan präster. 
• Resonera om orsakerna till varför detta förbud 

fanns. Ta hjälp av artikeln Frikyrkornas fram-
växt på 1800-talet som finns på webbplatsen 
SO-rummet.  

• Vilka blev konsekvenserna av att konventikel-
plakatet avskaffades?

• Varför tilltalades så många kvinnor av att vara 
medlem i frikyrkorörelsen?

Tips på fördjupningsmaterial

Se tema Folkrörelser och rubriken Folkrörelsernas 
framväxt på firademokratin.riksdagen.se.

Hanna Ouchterlony grundade den svenska 
Frälsningsarmén. Tänk dig att du fick intervjua 
Hanna. 
• Skriv ett personporträtt där du beskriver henne 

och hennes gärning. Vad skulle Hanna lyfta 
fram? Beskriv också tidsandan när Frälsnings-
armén grundades. Läs mer i artikeln som finns 
på Riksarkivets webbplats sok.riksarkivet.se/
Sbl/Mobil/Artikel/7873 

År 2000 separerade Svenska kyrkan från staten. 
Sedan dess har Svenska kyrkan tappat medlem-
mar.
• Ta reda på mer om separationen och diskutera 

vilka konsekvenser den har fått för Svenska 
kyrkan och för medborgare i Sverige? Försök 
visa på både positiva och negativa konsekven-
ser.

Arbetarrörelsen
Sök reda på information om Ester Blenda Nord-
ström och hennes arbete som piga. Fatima Brem-
mer har skrivit biografin Ett jävla solsken. I repor-
tageboken En piga bland pigor beskriver Ester 
Blenda Nordström själv sitt arbete som piga. Tänk 
dig att du fick intervjua Ester Blenda Nordström. 
• Skriv ett personporträtt där du också beskriver 

tidsandan.

Ta reda på mer om vilka arbeten som ingick i 
nödhjälpsarbete. 
• Finns det någon likhet mellan debatten i början 

av 1900-talet och debatten i dag om hur vi ska-
par arbetstillfällen?

• Åtta timmars arbetsdag var en av de viktigaste 
frågorna inom arbetarrörelsen. Ändå undan-
togs hushållsnära tjänster som pigjobb. Du 
hittar bra historisk bakgrund om pigjobb och 
arbetstider i artikeln Om arbetsmarknaden 
för hushållsnära tjänster på webbplatsen DiVA 
(Digitala Vetenskapliga Arkivet).  
 Varför drev inte arbetarrörelsen denna fråga 
mer aktivt? 

Skriv en debattartikel. Välj någon av följande 
rubriker: 

https://firademokratin.riksdagen.se/
https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/7873
https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/7873
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• Starka fackföreningar – ett måste för bättre 
arbetsvillkor

• 8 timmars arbetsdag, 8 timmars frihet och 8 
timmars vila

• Ja till 6 timmars arbetsdag!
• Nej till 6 timmars arbetsdag!
Fyra korta tips för att skriva en bra debattartikel
Tes – Du bör utgå från en tes som presenteras 
tydligt tidigt i texten. 
Argument – Skriv upp dina bästa argument och 
presentera dem. 
Motargument – Tänk ut vilka motargument som 
din motståndare kan ha. Visa att de är fel genom 
att bemöta dem i texten.  
Avslutning – Sammanfatta det viktigaste som du 
vill säga och ge ett tydligt svar på din tes.

Tips på fördjupningsmaterial 

Se Fördjupning och tema Folkrörelser på firade-
mokratin.riksdagen.se.

Webbplatsen för arbetslivsmuseum. 

Läs mer

Det finns 1450 arbetslivsmuseer i Sverige. Under-
sök om det finns något museum nära där du bor. 
Besök gärna museet för att ta reda på mer om 
arbetets och arbetarrörelsens betydelse för hur 
din hemkommun har utvecklats.

Partisystemet
Vilka politiska partier tog plats i riksdagen efter 
valet 1921? Vilka är deras motsvarighet i dag? 
Medlemstalet i de politiska partierna har minskat 
drastiskt de senast 20 åren. Resonera om orsa-
kerna till medlemstappet och vilka konsekvenser 
det kan få för demokratin.

Tips på fördjupningsmaterial

Se kapitlet Demokratins genombrott i magasinet 
Demokratin står aldrig stilla: firademokratin.
riksdagen.se.
Se kapitlet Förklaringar till varför medlemsan-
talen minskar, sidorna 76–80, och Vad innebär 
färre medlemmar för partierna och demokratin? 
sidorna 81–89 i forskarantologin Låt fler forma 
framtiden: www.regeringen.se/48ef3b/content-
assets/d07d9de947cf4709bdb8feb527bfec45/
sou_2015_96_webbpublicering.pdf

Folk i rörelse i dag
Vilka moderna folkrörelser finns i dag som 
påverkar samhällsutvecklingen? Ge exempel. Hur 
skiljer de sig från folkrörelserna för 100 år sedan?
Du får till uppgift att starta en folkrörelse och 
samla medlemmar runt en viktig samhällsfråga. 
• Vilken fråga skulle din folkrörelse driva, och 

vad vill ni uppnå? 
• Vad skulle rörelsen heta? 
• Hur skulle ni sprida ert budskap och hur skulle 

ni kommunicera med era målgrupper? 

https://firademokratin.riksdagen.se/
https://firademokratin.riksdagen.se/
https://firademokratin.riksdagen.se/
https://firademokratin.riksdagen.se/
http://firademokratin.riksdagen.se/studiematerial/magasin-for-gymnasieskolan/
https://www.regeringen.se/48ef3b/contentassets/d07d9de947cf4709bdb8feb527bfec45/sou_2015_96_webbpublicering.pdf
https://www.regeringen.se/48ef3b/contentassets/d07d9de947cf4709bdb8feb527bfec45/sou_2015_96_webbpublicering.pdf
https://www.regeringen.se/48ef3b/contentassets/d07d9de947cf4709bdb8feb527bfec45/sou_2015_96_webbpublicering.pdf

