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Under de följande veckorna ska vi arbeta med arbetsområdet Rösträtt för kvinnor.  Runtom i 
världen firar kvinnlig rösträtt 100 år.  I Sverige fick kvinnorna gå till valurnorna första gången 
1921. Men vad ledde fram till denna förändring? Följ med på en fartfylld resa genom 
historien, och lär dig mer om kvinnorna som var feminister långt innan ordet var känt. Vi 
kommer att arbeta med arbetsområdet under flera veckor och avslutar med ett skriftligt 
prov 
 
Skolans värdegrund och uppdrag, LGR11 
”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett 
historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför 
framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.” 

”Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. 
Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas 
förmåga att göra personliga ställningstaganden.”  
 
 
ARBETSGÅNG 
 

• Vi läser tillsammans noveller ur Rösträtt för kvinnor skriven av Sara Teleman. Därefter 
diskuterar vi det lästa. 

• Samtal i par och i mindre grupper. 
• Skrivövningar.  
• Titta på filmklipp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÄMNESÖVERGRIPANDE ARBETSOMRÅDE 
I detta arbetsområde tränar vi förmågor som har koppling till både samhällskunskap och 
svenskämnet. Arbetsområdet avslutas med ett prov och i bedömningen ingår även de 
kunskaper som du har uppvisat i samtal och diskussioner.  
 
 
SAMHÄLLSKUNSKAP 

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,  
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och 

olika perspektiv,  
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.  

E C A 

Eleven kan föra enkla resonemang om hur 
individer och samhällen påverkas av och 
påverkar varandra och beskriver då enkla 
samband mellan olika faktorer som har 
betydelse för individers möjligheter att 
påverka sin egen och andras livssituation. 

Eleven kan föra relativt väl utvecklade 
resonemang om hur individer och 
samhällen påverkas av och påverkar 
varandra och beskriver då förhållandevis 
komplexa samband mellan olika faktorer 
som har betydelse för individers 
möjligheter att påverka sin egen och 
andras livssituation. 

Eleven kan föra välutvecklade och 
nyanserade resonemang om hur individer 
och samhällen påverkas av och påverkar 
varandra och beskriver då komplexa 
samband mellan olika faktorer som har 
betydelse för individers möjligheter att 
påverka sin egen och andras livssituation. 

Eleven har grundläggande kunskaper om 
demokratiska värden och processer och 
visar det genom att föra enkla 
resonemang om demokratiska rättigheter 
och skyldigheter. 

Eleven har goda kunskaper om 
demokratiska värden och processer och 
visar det genom att föra utvecklade 
resonemang om demokratiska rättigheter 
och skyldigheter. 

Eleven har mycket goda kunskaper om 
demokratiska värden och processer och 
visar det genom att föra välutvecklade och 
nyanserade resonemang om demokratiska 
rättigheter och skyldigheter. 

 
 
SVENSKA 

• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift 
• Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 
• Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. 

E 
 

C A 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sak-
prosatexter med flyt genom att, på ett i 
huvudsak fungerande sätt, välja och 
använda lässtrategier utifrån olika texters 
särdrag. Genom att göra enkla samman- 
fattningar av olika texters innehåll med 
viss koppling till tidsaspekter, orsaks- 
samband och andra texter visar eleven 
grundläggande läsförståelse. Dessutom 
kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika 
livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och 
föra enkla och till viss del underbyggda 
resonemang om tydligt framträdande 
budskap i olika verk. 
 
Eleven kan samtala om och diskutera 
varierande ämnen genom att ställa frågor 
och framföra åsikter med enkla och till 
viss del underbyggda argument på ett sätt 
som till viss del för samtalen och 
diskussionerna framåt. 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sak-
prosatexter med gott flyt genom att, på 
ett ändamålsenligt sätt, välja och använda 
lässtrategier utifrån olika texters särdrag. 
Genom att göra utvecklade samman-
fattningar av olika texters innehåll med 
relativt god koppling till tidsaspekter, 
orsakssamband och andra texter visar 
eleven god läsförståelse. Dessutom kan 
eleven utifrån egna erfarenheter, olika 
livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och 
föra utvecklade och relativt väl under-
byggda resonemang om budskap som är 
tydligt framträdande och budskap som 
kan läsas mellan raderna i olika verk. 
 
Eleven kan samtala om och diskutera 
varierande ämnen genom att ställa frågor 
och framföra åsikter med utvecklade och 
underbyggda argument på ett sätt som för 
samtalen och diskussionerna framåt. 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sak-
prosatexter med mycket gott flyt genom 
att, på ett ändamålsenligt och effektivt 
sätt, välja och använda lässtrategier 
utifrån olika texters särdrag. Genom att 
göra välutvecklade sammanfattningar av 
olika texters innehåll med god koppling till 
tidsaspekter, orsakssamband och andra 
texter visar eleven mycket god läs-
förståelse. Dessutom kan eleven utifrån 
egna erfarenheter, olika livsfrågor och 
omvärldsfrågor tolka och föra väl-
utvecklade och väl underbyggda 
resonemang om budskap som är tydligt 
framträdande och budskap som kan läsas 
mellan raderna eller är dolda i olika verk. 
 
Eleven kan samtala om och diskutera 
varierande ämnen genom att ställa frågor 
och framföra åsikter med välutvecklade 
och väl underbyggda argument på ett sätt 
som för samtalen och diskussionerna 
framåt och fördjupar eller breddar dem. 
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