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Introduktion
Den 26 januari 2021 är det exakt 100 år sedan 
Sverige blev en demokrati med allmän och lika 
rösträtt. Eftersom beslutet att införa demokrati 
innebar en grundlagsändring krävdes det två 
riksdagsbeslut med ett val emellan. Det första 
beslutet fattades 1919. Men kampen för demokrati 
i Sverige var lång. En rad samverkande faktorer 
och förändringar ledde fram till demokratins 
genombrott. I filmen Det avgörande klubbslaget 
berättar historiker, statsvetare och riksdagens 
talman om Sveriges utveckling från att vara ett 
ståndssamhälle till att bli en demokrati. Filmen 
är cirka 18 minuter lång och är en produktion 
framtagen för att högtidlighålla riksdagens demo-
kratijubileum 2018–2022. Filmen med tillhörande 
uppgifter och övningar är anpassade till gymna-
sie- och vuxenstuderande. 

Om lärarhandledningen
I lärarhandledningen finns förslag på frågor med 
direkt anknytning till filmen. Sedan finns det 
ett antal frågor och uppgifter som kan användas 
under för- eller efterarbete. Frågorna och uppgif-
terna finns bifogade i tre elevblad. Varje elevblad 
tar cirka 1–2 lektionspass att genomföra. För 
att visa hur filmen och lärarhandledningen är 
avstämda mot ämnena samhällskunskap och his-
toria bifogas ett utdrag ur kursplanernas centrala 
innehåll.

Frågor till filmen – elevblad 1
Frågorna knyter direkt an till filmens innehåll. 
Tanken är att eleverna ska besvara frågorna i 
grupp och sedan redovisa dem i helklass. Vi 
rekommenderar att eleverna får ta del av frågorna 
innan de tittar på filmen. 

Uppgifter efter filmen – elevblad 2
Uppgifterna syftar till att fördjupa elevernas kun-
skaper utifrån filmens innehåll. På webbplatsen  
firademokratin.riksdagen.se finns magasinet 
Demokratin står aldrig stilla (studiematerialet går 
att beställa eller ladda ned), tittskåp och fördju-
pande texter med mera. Använd gärna dem och 
annat material på webbplatsen som källor för 
fördjupning. 

Uppgifter före filmen – elevblad 3
Här finns flera förslag på ämnen och perso-
ner som eleverna kan fördjupa sig i. Eleverna 
kan arbeta individuellt eller i mindre grupper. 
Eleverna skriver ett personporträtt eller en kort 
beskrivande text om ett ämnesområde med 
anknytning till demokratins framväxt. Innan 
ni ser filmen kan eleverna göra muntliga redo-
visningar i klassen. Det går förstås att använda 
ämnesförslagen under efterarbetet med filmen. 
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Frågor till filmen
1. I filmen beskrivs Sveriges utveckling från sent 

1800-tal till 1920-talet, från att Sverige var ett 
ståndssamhälle till att Sverige blir en demo-
krati. Ulrika Knutson berättar om den föränd-
rade tidsandan och nya företeelser i det svenska 
samhället och i omvärlden.  

•	 Skriv ned alla viktiga förändringar som du 
kommer ihåg från filmen.

•	 Jämför i gruppen vilka förändringar som ni 
valt ut. Motivera era val. 

•	 Lista de fem viktigaste förändringarna som 
hade betydelse för demokratins genombrott.  

•	 Diskutera och analysera. På vilket sätt ledde 
dessa förändringar till demokratins genom-
brott i Sverige? 

•	 Redovisa i helklass. 

2. Riksdagens talman säger i filmens inledning 
att en viktig lärdom när vi firar demokratins 
100-årsjubileum är att vi aldrig får ta demo-
kratin för given. Varje generation måste vara 
beredd att kämpa för och återerövra demokra-
tin. Vad menar talmannen med det? Diskutera 
och reflektera.

Elevblad 1 – frågor till filmen

3. Ludvig Beckman beskriver några viktiga 
demokratiska förändringar från 1921 fram till 
i dag.

•	 Vilka är de förändringar som han nämner? 
•	 Han berättar också om rösträttsålderns utveck-

ling. Är en sänkt rösträttsålder ett bra sätt att 
utveckla demokratin? Varför? Varför inte? Dis-
kutera. 

•	 Hur kan fler bli delaktiga i vår demokrati? 
Brainstorma fram förslag i er grupp under fem 
minuter. Välj sedan ett av dem och presentera i 
klassen.
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Uppgifter efter filmen
1. I filmen beskriver statsvetaren Ludvig Beck-

man hur den svenska demokratin förändrats 
under de senaste 100 åren. Sök upp tidslinjen 
över demokratins utveckling som finns på 
firademokratin.riksdagen.se. Det finns även 
en mer omfattande tidslinje i studiematerialet 
Demokratin står aldrig stilla, s. 20–21, som går 
att ladda ned. 
 Arbeta i grupp om fyra elever. Studera tids-
linjen och besvara följande frågor: 

•	 Vilka tre händelser tycker du själv har påverkat 
dagens demokrati mest? 

•	 Jämför i gruppen vilka händelser som ni har 
valt ut. Motivera era val. 

•	 Välj tre händelser som ni kan enas om i grup-
pen. Det ska vara de tre händelser som ni 
gemensamt anser varit viktigast för demokra-
tins utveckling i Sverige. Redovisa händelserna 
i helklass. 

 
2. Sök upp tittskåpet Kampen på webbplatsen 

firademokratin.riksdagen.se. I tittskåpet kan du 
lyssna på dramatiserade berättelser om rädslan 
för revolution, hungersnöden och vilken roll 
som storfinansen och politikerna spelade för 
demokratins genombrott. 

•	 Jämför tidsandan för 100 år sedan med dagens 
samhälle. Vilka likheter och skillnader finns 
det? För ett resonemang utifrån exempelvis föl-
jande begrepp: jämställdhet/ojämställdhet mel-
lan könen, ekonomisk jämlikhet/ojämlikhet, 
demokratisk jämlikhet/ojämlikhet, Sverige och 
omvärlden då och i dag.

Elevblad 2 – uppgifter efter filmen

3. I filmen nämns flera gånger att det har funnits 
olika krav för att få rösta, så kallade rösträtts-
streck. Ålder och kön är två exempel. Ta reda 
på mer om de så kallade rösträttsstrecken. Läs 
mer på webbplatsen firademokratin.riks-
dagen.se under avdelningen Fördjupning, se 
avsnittet Grupper utan rösträtt. Eller ladda ned 
studiematerialet Demokratin står aldrig stilla 
och läs s. 24–25. 

•	 Varför hade vissa människor inte rätt att rösta? 
•	 Vilka var rösträttsstrecken? 
•	 Försök att rangordna rösträttsstrecken. Vilka är 

rimliga respektive helt orimliga? Argumentera 
för era val. 

•	 Diskutera om dagens begränsningar i rösträt-
ten borde förändras. Hur och i så fall varför?  

4. Varför krävdes det två riksdagsbeslut med ett 
val emellan för att genomföra allmän och lika 
rösträtt?

•	 Vilka motiv ligger till grund för kravet om två 
beslut? 

5. I filmen lyfter statsvetaren Ludvig Beckman 
fram att demokratin i dag försvagas i vissa län-
der. Hur ser demokratins framtid ut i Sverige?

•	 Vilka är vår demokratis främsta styrkor? Hur 
kan vi se till att de styrkorna bevaras?

•	 Finns det några hot mot vår demokrati? Hur 
kan vi motverka hoten?

•	 Redovisa för klassen.
Hämta gärna fakta och inspiration från webb-
platsen firademokratin.riksdagen.se, https://
firademokratin.riksdagen.se/fordjupning/
demokratins-genombrott/demokrati-pa-
vag/#Styrkor-och-hot.
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Elevblad 3 – uppgifter före filmen
Uppgifter före filmen
Välj ett ämne, en händelse eller en person som 
finns nedan. De spelade alla en viktig roll i demo-
kratins framväxt och utveckling i Sverige. Skriv 
en kort text eller gör ett personporträtt. Presen-
tera sedan muntligt för dina klasskamrater.

Personporträtt
Skriv ett personporträtt om någon av nedanstå-
ende kvinnor. Berätta om personens bakgrund, 
hur hon levde och hennes kamp för rösträtten. 
Fakta hittar du bland annat på webbplatsen fira-
demokratin.riksdagen.se och demokrati100.se.
•	 Elisabeth Tamm
•	 Nelly Thüring
•	 Bertha Wellin
•	 Kerstin Hesselgren
•	 Agda Östlund
•	 Ellen Key
•	 Selma Lagerlöf
•	 Elin Wägner 

Historiska händelser i Sveriges omvärld
Under perioden då demokratin fick sitt genom-
brott i Sverige pågick första världskriget. Det var 
en dramatisk tid i Europa. Välj en av nedanstå-
ende händelser. Sammanfatta händelseförloppet 
och ange några orsaker till varför revolutionen 
eller inbördeskriget ägde rum.
•	 Den ryska revolutionen 1917
•	 Den tyska revolutionen 1918–1919
•	 Det finska inbördeskriget 1918

 

Partier, rörelser, folkskolan och företag
•	 Ta reda på mer om organisationen LKPR 

(Landsföreningen för kvinnans politiska 
rösträtt). Berätta om kampen för kvinnlig 
rösträtt, LKPR:s organisation och arbetssätt 
med mera. 

•	 Folkskolan växte fram successivt i Sverige 
från 1842. Berätta om den folkskola som fanns 
omkring 1900. Gick alla barn i skolan? När 
infördes skolplikten? 

•	 Ludvig Beckman berättar om de politiska par-
tierna från 1921 och framåt. Vilka politiska 
partier tog plats i riksdagen efter valet 1921? 
Vilka är deras motsvarighet i dag?

•	 Ulrika Knutson nämner betydelsen av svenska 
uppfinningar och några företag som drev den 
industriella utvecklingen för omkring 100 år 
sedan. SKF, ASEA och LM Ericsson är några 
exempel. Välj ett företag och beskriv dess histo-
ria, utveckling och betydelse för Sverige.  

•	 Berätta om STF (Svenska turistföreningen) och 
dess betydelse under perioden när demokra-
tin växte fram i Sverige. Vad var den svenska 
nationalromantiken? Berätta om den som 
rörelse eller om en av dess förgrundsgestalter.
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Samhällskunskap 1a1 och 1b1
Utdrag ur centralt innehåll
•	 Demokrati och politiska system på lokal och 

nationell nivå samt inom EU. Medborgarnas 
möjligheter att påverka politiska beslut på de 
olika nivåerna. Maktfördelning och påverkan-
smöjligheter i olika system och på olika nivåer 
utifrån grundläggande demokratimodeller. 
Möjligheter och utmaningar med digitaliser-
ingen när det gäller frågor om demokrati och 
politik. 

Historia 1a1 och 1b1
Utdrag ur centralt innehåll
•	 Industrialisering och demokratisering under 

1800- och 1900-talen samt viktiga globala 
förändringsprocesser och händelser, till 
exempel migration, fredssträvanden, resurs-
fördelning och ökat välstånd, internationellt 
samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, 
kolonialism, diktaturer, folkmord och konflik-
ter. 

•	 Historiskt källmaterial som speglar människors 
roll i politiska konflikter, kulturella förändrin-
gar eller kvinnors och mäns försök att förändra 
sin egen eller andras situation.

Koppling till styrdokument 


