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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 frå-
gorna 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: 1:2 2:1 3:2 4:2 5:X 6:X 7:1 8:1 9:2

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.  Vem var den första kvinnan som valdes in i 
riksdagens första kammare? 

1.  Agda Östlund
X.  Karin Koch
2.  Kerstin Hesselgren 

2.  Vilket yrke hade Kerstin Hesselgren?
1.  Yrkesinspektris
X.  Barnmorska
2.  Lärare 

3.  Hur var fördelningen mellan manliga och 
kvinnliga riksdagsledamöter efter valet 1921?

1.  180 män och 169 kvinnor
X.  395 män och 5 kvinnor
2.  375 män och 5 kvinnor

4.  Vem var den första kvinnan som talade i 
riksdagens andra kammare?

1.  Bertha Wellin
X.  Elisabeth Tamm
2.  Agda Östlund 

5.  Vem av de första kvinnliga ledamöterna var 
aktiv i Fogelstadgruppen och grundade en 
kvinnlig medborgarskola? 

1.  Nelly Thüring
X.  Elisabeth Tamm 
2.  Agda Östlund

6.  I början av 1900-talet var information och 
upplysning om sexuella sjukdomar inte 
särskilt vanligt.  Vem av de första kvinnliga 
ledamöterna var engagerad i frågan och 
talade om ämnet i riksdagen?

1.  Bertha Wellin 
X.  Nelly Thüring
2.  Kerstin Hesselgren 

7.  Vem av de första kvinnliga ledamöterna var 
sjuksköterska och den enda som tillhörde 
högern?

1.  Bertha Wellin
X.  Agda Östlund
2.  Elisabeth Tamm

8.  Vem av de första kvinnliga ledamöterna satt 
längst i riksdagen?

1.  Kerstin Hesselgren
X.  Elisabeth Tham 
2.  Nelly Thüring

9.  Vad har Nelly Thüring, Agda Östlund och 
Bertha Wellin gemensamt? 

1.  De var alla tre socialdemokrater
X.  De var alla tre aktiva i Fogelstadgruppen 
2.  De var alla tre engagerade i sociala frågor som 

sjukvård, sexualupplysning och mödravård

Frågesport – De fem första kvinnorna i riksdagen
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Tankekarta
Låt eleverna skapa en tankekarta där de listar 
bakomliggande orsaker som ledde fram till att de 
första kvinnorna valdes in i riksdagen 1921. Låt 
eleverna därefter välja ut de tre viktigaste orsa-
kerna.

Tips på fördjupningsmaterial

• Se följande teman: Folkrörelsernas tid, Argu-
mentationen om rösträtten och Grupper utan 
rösträtt på firademokratin.riksdagen.se

Personporträtt
Ta reda på mer om de fem första kvinnorna i 
riksdagen: Bertha Wellin, Agda Östlund, Elisa-
beth Tamm, Nelly Thüring och Kerstin Hessel-
gren. Välj en av dem. Skriv ett personporträtt där 
du berättar om personens bakgrund och hur hon 
levde. Beskriv hennes kamp för rösträtten, hennes 
politiska arbete i och utanför riksdagen. 

Tips på fördjupning

• Se temat Demokratins genombrott och avsnit-
tet Det första demokratiska valet på firademo-
kratin.riksdagen.se

• På webbplatsen Demokrati100 kan du läsa om 
de första kvinnorna i riksdagen under temat 
Aktörer. 

Nyhetsartikel
Skriv en nyhetsartikel som beskriver när de fem 
första kvinnorna tar plats i riksdagen. Välj någon 
av följande rubriker.
• Kerstin Hesselgren – första kvinnan i riksda-

gen
• Kvinna och politiker på heltid
• 5 kvinnor bland 375 män
• En vanlig dag i Riksdagshuset

Din målgrupp är dina klasskamrater och närstå-
ende. Kom ihåg att artikeln ska ha:
• en intresseväckande rubrik
• ingress

• mellanrubriker

Tips på fördjupningsmaterial 

• Se följande teman: Argumentationen om röst-
rätten och Överenskommelsen om rösträtten 
på firademokratin.riksdagen.se

• På webbplatsen Demokrati100 berättar om 
de första kvinnorna i riksdagen under temat 
Aktörer. 

https://firademokratin.riksdagen.se/
https://firademokratin.riksdagen.se/
https://firademokratin.riksdagen.se/
https://demokrati100.se
https://firademokratin.riksdagen.se/
https://demokrati100.se
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Studera och analysera
Studera affischen som bjuder in till samhällslära. 
Varför tror du Landsföreningen för kvinnans 
politiska rösträtt  (LKPR) arrangerade kurser i 
samhällslära? 



6 Lärarhandledning Tittskåp – De fem första kvinnorna



Tittskåp – De fem första kvinnorna Lärarhandledning 7

Studera kartan på bilden på sidan 6. Zooma in bil-
den digitalt om du kan. Jämför kartbilden med en 
Sverigekarta i en atlas. Till höger nertill i bilden 
finns städer och orter angivna. 
• Lista några städer från norr till söder där LKPR 

hade lokala föreningar. Undersök om det fanns 
någon förening där du bor. 

• Runt omkring kartan finns länder angivna där 
LKPR förgrenade sig, men det syns otydligt. 
Sök reda på mer information om vilka länder 
som LKPR verkade i. 

• LKPR arbetade systematiskt och innovativt för 
att sprida sitt budskap. Medlemmarna reste 
över hela landet med tåg och bildade fören-
ingar och hade möten. De spred bland annat 
vykort med argumenterade texter för kvinnlig 
rösträtt och för att stärka kvinnors rättigheter. 
Finns det liknande kvinnliga nätverk i dag som 
arbetar för en gemensam sak? Ge exempel på 
nätverk, och ta reda på hur de arbetar.   

Tips på fördjupningsmaterial 

• Se temat Demokratins genombrott och avsnit-
tet Folkrörelsernas tid på firademokratin.
riksdagen.se

• Sök upp webbplatsen Demokrati100. Välj temat 
Aktörer och sedan Landsföreningen för kvin-
nans politiska rösträtt. 

• Sök upp webbplatsen KvinnSam. Gå in på 
Kvinnohistoriska portaler och sedan Kvinnlig 
rösträtt. 

Tidsandan
Tänk att du reser tillbaka 100 år i tiden och får 
möjlighet att observera dåtidens samhälle. Skriv 
en redogörelse om hur kvinnans ställning i 
samhället förändrats sedan 1919 fram till  i dag.  
Du kan även skapa en tidslinje där du lägger in 
viktiga årtal och milstolpar. Till din hjälp har du 
några frågor som kan hjälpa dig på traven när du 
söker information. 
• Hur många kvinnor förvärvsarbetade 1919 

jämfört med idag? Beskriv utvecklingen fram 
till i dag. Ta hjälp av artikeln Kvinnor och män 
i arbetslivet som finns på SO-rummets webb-
plats. 

• Vilka inkomstskillnader finns mellan kvin-
nor och män, och hur har de utjämnats genom 
tiden? 

• Vilka samhällsreformer har bidragit till att 
kvinnors ställning förändrats under 100 år? 
Titta på tidslinjen på firademokratin.riksdagen.
se. Se även tidslinjen på webbplatsen Kvinn-
Sam. Kvinnohistoriska portaler och Kvinnors 
kamp för rösträtt. Tips! Se även annat material 
på KvinnSam. 

• Hitta statistik över antalet kvinnliga respektive 
manliga riksdagsledamöter genom historien. 
www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/
demokrati/allmanna-val/allmanna-val-nomi-
nerade-och-valda/ 

• När var riksdagen som mest jämställd? 
www.riksdagen.se/globalassets/16.-larare/
fortbildningsdag/var-2018/lena-w-riksdagen-
12-april-2018.pdf 

• När fick Sverige det första kvinnliga statsrådet? 
Vilket departement blev hon chef över?  

• När fick Sverige den första kvinnliga talman-
nen? Vad hette hon? Hur många kvinnliga 
talmän har Sverige haft hittills?

https://firademokratin.riksdagen.se/
https://firademokratin.riksdagen.se/
https://demokrati100.se
http://www2.ub.gu.se/kvinn/
https://www.so-rummet.se/
https://www.so-rummet.se/
http://firademokratin.riksdagen.se/
http://firademokratin.riksdagen.se/
http://www2.ub.gu.se/kvinn/
http://www2.ub.gu.se/kvinn/
http://www2.ub.gu.se/kvinn/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/allmanna-val/allmanna-val-nominerade-och-valda/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/allmanna-val/allmanna-val-nominerade-och-valda/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/allmanna-val/allmanna-val-nominerade-och-valda/
https://www.riksdagen.se/globalassets/16.-larare/fortbildningsdag/var-2018/lena-w-riksdagen-12-april-2018.pdf
https://www.riksdagen.se/globalassets/16.-larare/fortbildningsdag/var-2018/lena-w-riksdagen-12-april-2018.pdf
https://www.riksdagen.se/globalassets/16.-larare/fortbildningsdag/var-2018/lena-w-riksdagen-12-april-2018.pdf
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Linjen och fyrahörn
Gör en värderingsövning genom att låta eleverna 
ta ställning till ett påstående. Övningen kan 
exempelvis genomföras som en fyra-hörn-övning. 
Hörnen i rummet benämns med olika svar på 
påståendet. Eleverna kan även ställa sig på en linje 
som är graderad från en ytterlighet till en annan. 
Påstående: Män och kvinnor är fortfarande inte 
jämställda. 
• Instämmer helt
• Instämmer till viss del
• Instämmer inte
• Eget svar

Läs mer
Om kvinnors fortsatta kamp för rättigheter kan 
du läsa i tidningen Tidevarvet. Där finns det 
artiklar från perioden 1923–1936 om kvinnors 
kamp för stärkta rättigheter. Du hittar tidskriften 
och andra äldre kvinnotidskrifter på Göteborgs 
universitetsbiblioteks webbplats KvinnSam. Sök 
på Kvinnohistoriska portaler och gå sedan in på 
Kvinnohistoriska tidskrifter. 

http://www2.ub.gu.se/kvinn/

