Lektion i historia, åk 7-9

Stockholmskällan
Tidslinje över demokratins genombrott i Sverige
I den här uppgiften tränar eleverna:
• historisk referensram
• historiska begrepp
• historiebruk

Till dig som är lärare
•
•
•
•
•
•

Tidslinjen har 21 årtal utplacerade, mellan 1858 – året då kvinnor över 25 kan ansöka i
domstol om att bli myndiga – till 1921 då det första riksdagsvalet med allmän och lika
rösträtt genomförs.
Till tidslinjen hör 21 kort med beskrivningar av händelser som på olika sätt utgör delar
av demokratins genombrott i Sverige.
Låt eleverna samarbeta i grupper för att placera ut korten med händelser.
Resonemangen om i vilken ordning olika saker skedde kan fungera både som uppstart
och avslutning på ett arbetsområde.
Låt eleverna samarbeta i grupper för att placera ut korten med händelser.
Resonemangen om i vilken ordning olika saker skedde kan fungera både som uppstart
och avslutning på ett arbetsområde.
Du kan själv ändra svårighetsgraden genom att själv placera ut kort på tidslinjen, som
”givna”.
Skriv ut tidslinjen och korten i förväg. De ligger som eget dokument på
https://stockholmskallan.stockholm.se/skola/lektioner/7-9-tidslinje-demokratinsgenombrott. Klipp isär korten och dela ut.
Facit
1858 kvinnor kan ansöka om myndighet i domstol
1865 kvinnor blir automatiskt myndiga vid 25
1866 ståndsriksdagen ersätts av tvåkammarriksdag
1870 judiska svenskar får medborgerliga rättigheter
1873 kvinnor får studera på universitet
1881 en riksdagskandidat går till val på allmän rösträtt
1884 första motionen om kvinnlig rösträtt
1901 allmän värnplikt för män införs
1902 stora rösträttsdemonstrationer i Stockholm
1906 Finland inför allmän rösträtt
1909 Sverige inför allmän rösträtt för män
1910 de första kvinnorna väljs till kommunfullmäktige i
Sverige
1911 internationell konferens för kvinnlig rösträtt i
Sverige
1912 förslag om kvinnlig rösträtt röstas ned i riksdagen
1913 Norge inför allmän rösträtt
1915 Danmark inför allmän rösträtt
1914 Bondetåget, sista gången kungen utövar politisk
makt
1917 parlamentarismen slår igenom i riksdagen
1918 allmän rösträtt i kommunala val
1919 riksdagen beslutar om allmän och lika rösträtt
1921 första riksdagsvalet med allmän och lika rösträtt

