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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: 1:1 2:X 3:2 4:2 5:1 6:2 7:X 8:1 9:X

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 åren 1917–1918 rådde hungersnöd 
i Sverige och människor svalt. Vad gjorde 
många svenskar för att hitta ett bättre liv?

1. Emigrerade till Nordamerika
X. Flyttade från storstäderna till landsbygden
2. Emigrerade till de nordiska länderna

2.  Det var svårt att få tag på potatis våren 1917. 
Varför? 

1.  Bönderna strejkade
X. Det rådde missväxt och matbrist på grund av 

att första världskriget rasade i Europa
2.  Potatisen hade nyligen kommit till Sverige och 

odlades bara i vissa delar av landet

3.  Varför bildades fackföreningar i början av 
1900-talet, och varför strejkade arbetare?

1.  Fackföreningar var inte längre förbjudna 
X.  Arbetarna krävde kaffe och kanelbulle under 

kafferasterna
2.  Långa arbetsdagar, låga löner och en dålig 

arbetsmiljö

4.  Varför ville storfinansen få högern att rösta 
för allmän och lika rösträtt?

1.  De ville att deras fruar skulle få rösträtt
X.  Kungen ville det
2.  Affärerna gick dåligt och ekonomin i landet 

var svag. Men även för att hindra att en 
revolution bröt ut  

5.  Frigga Carlberg var en av ledarna i LKPR. 
Vad betyder förkortningen? 

1. Landsföreningen för kvinnans politiska 
rösträtt

X.  Landsorganisationen för kamp, propaganda 
och revolution

2.  Landsorganisationen för kvinnliga, politiska 
och konservativa reformer

6.  Vad hette statsministern som 1918 var med 
och drev igenom rösträtten i riksdagen 
tillsammans med Hjalmar Branting? 

1.  Zeth Höglund  (Sveriges socialdemokratiska 
vänsterparti)

X.  Arvid Lindman (Allmänna valmansförbundet)
2.  Nils Edén (Liberala samlingspartiet) 

7.  Vad kan ha hindrat att en revolution bröt ut i 
Sverige 1918? 

1.  Första världskriget tog slut
X.  Politikerna enades om att införa allmän och 

lika rösträtt 
2.  Revolutionerna i Ryssland och Tyskland 

avskräckte revolutionärerna

8.  Vilka nordiska länder införde allmän 
rösträtt tidigare än Sverige?

1.  Norge, Finland, Danmark och Island
X.  Norge, Finland och Danmark
2.  Finland, Danmark och Island

9.  Vilken partiledare försökte lugna 
demonstranterna i hungerkravallerna? 

1.  Erik Eriksson (Bondeförbundet)
X.  Hjalmar Branting (Sveriges socialdemokratiska 

arbetareparti)
2.   Raoul Hamilton (Liberala samlingspartiet) 

Frågesport – Kampen
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Tankekarta
Låt eleverna skapa en tankekarta där de listar 
bakomliggande orsaker till varför den allmänna 
och lika rösträtten infördes. De faktakunskaper 
som finns är förhållandevis spretiga. Genom att 
reda ut orsakerna får eleverna en sammanhållen 
bild av utvecklingen som ledde till demokratins 
genombrott. Låt eleverna sedan välja ut de tre 
viktigaste orsakerna.

Tips på fördjupningsmaterial

Se Fördjupning på firademokratin.riksdagen.se. 
Välj temat Demokratins genombrott och rubriken 
Överenskommelsen om allmän och lika rösträtt

Värderingsövning – fyra 
hörn
Vilken orsak var mest avgörande för att rösträtten 
skulle införas? Låt eleverna ta ställning. Övningen 
kan exempelvis genomföras som en fyra-hörn-
övning. Hörnen i rummet benämns med följande 
orsaker. Eleverna ställer sig i det hörn vars orsak 
de instämmer i. 
• Hotet om revolution
• Trycket från kvinnorna i rösträttsrörelsen
• Trycket från storfinansen
• Egen orsak 

Debatt
Året är 1918. Den viktiga debatten om rösträtten 
ska äga rum i riksdagens andrakammarsal. Du 
ska spela en riksdagsledamot och hålla ett tal i 
debatten. Argumentera för- eller emot rösträtten 
utifrån argument som var vanligt förekommande 
på den tiden. Din lärare delar ut argumentet så 
att det blir en tydlig konflikt i debatten. Se temat 
Demokratins genombrott och rubriken Argu-
mentationen om rösträtten under Fördjupning på 
firademokratin.riksdagen.se.
Förslag på debattregler: 1 minut för talartid, 30 
sekunder för replik och max två repliker per tal. 

Tips på fördjupningsmaterial

Se temat Demokratins genombrott och rubriken 
Argumentationen om rösträtten under Fördjup-
ning på firademokratin.riksdagen.se.

https://firademokratin.riksdagen.se/
https://firademokratin.riksdagen.se/
https://firademokratin.riksdagen.se/
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Nyhetsartikel
Skriv en nyhetsartikel som beskriver den dra-
matiska tiden när rösträtten genomfördes. Välj 
någon av följande vinklar.
• Svenskt näringsliv bidrog till demokratins 

genombrott 
• Rösträtten genomförs i riksdagen
• Potatiskrisen – de fattiga drabbas hårdast 
• LKPR demonstrerar för kvinnlig rösträtt
• Spelet bakom rösträtten
• Resan till Amerika – därför lämnar svenskarna 

vårt land

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 rösträt-
ten och Överenskommelsen om rösträtten på 
firademokratin.riksdagen.se under Fördjupning.

Debattartikel
Välj någon av karaktärerna i tittskåpet. Skriv 
en debattartikel utifrån karaktärens perspektiv. 
Förslag på rubriker: 
• Barnen är vår framtid – ska de verkligen 

tvingas att svälta?
• Jämlikhet – för ett bättre Sverige
• Storfinansen – så undviker vi revolution
• Demokrati kräver en begränsad kungamakt
• Vi kräver åtta timmars arbetsdag
• Politiskt samarbete krävs för kvinnlig rösträtt

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 följande teman på firademokratin.se: Sverige 
förändras, Folkrörelsernas tid, Över ens-
kommelsen om rösträtten och Grupper utan 
rösträtt på firademokratin.riksdagen.se.

https://firademokratin.riksdagen.se/
https://firademokratin.riksdagen.se/
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Tidsandan
Gör en jämförelse mellan tidsandan för 100 år 
sedan med i dag. Vilka likheter och skillnader 
finns? För ett resonemang utifrån exempelvis 
följande begrepp:  jämställdhet/ojämställdhet 
mellan könen, ekonomisk jämlikhet/ojämlikhet, 
demokratisk jämlikhet/ojämlikhet, stabilt/instabilt 
samhälle, Sverige och omvärlden för 100 år sedan 
jämfört med idag.  

Läs mer 
Potatiskravallerna

Människor svalt i Stockholm våren 1917. Bristen 
på potatis var en av orsakerna till svälten. På 
Stockholms källans webbplats finns både tids-
dokument och pedagogiska uppgifter om potatis-
kravallerna 1917. Leta upp Händelser i Stockholm 
och skriv in sökordet potatis kravallerna 1917. 

Emigrationen
Närmare en och en halv miljoner människor 
utvandrade till Nordamerika 1850–1920. En 
av orsakerna var fattigdom och svält. Längtan 
efter frihet och nya möjligheter var andra 
orsaker. Forskare menar också att utvandringen 
påskyndade demokratins genombrott i Sverige. 
Fördjupa dig i utvandringen till Nordamerika 
på webbplatsen Emigranternas hus. Välj temat 
Migration. 

LKPR – Landsföreningen för kvinnans 
politiska rösträtt
LKPR var ett betydelsefullt nätverk som bestod 
av kvinnor som arbetade systematiskt för att 
den allmänna rösträtten skulle införas och 
för kvinnors rättigheter. Läs om kvinnorna 
som ingick i LKPR, deras organisation och 
hur de arbetade under temat Demokratins 
genombrott och rubriken Folkrörelsernas tid på 
firademokratin.riksdagen.se. 

Folkrörelsernas framväxt
Slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet 
växte folkrörelserna fram i Sverige. Arbetare 
organiserade sig i fackföreningar. Människor 
fortbildade sig, slöt sig samman i nykterhets-
rörelser och bildade frikyrkor. Ta reda på mer om 
folkrörelsernas framväxt i tittskåpet Folkrörelser 
på firademokratin.riksdagen.se. 

https://firademokratin.riksdagen.se/
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