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• Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers 

strävan att påverka och förbättra sina egna och andras 

levnadsvillkor, till exempel genom upp uppfinningar, bildandet 

av fackföreningar och kampen mot slaveri. 

• Historiska berättelser från skilda delar av världen med 

skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i 

form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd 

mot detta.   

• Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya 

folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän 

rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen 

på kön, jämställdhet och sexualitet.  

• Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts 

historia speglar övergripande förändringar i människors 

levnadsvillkor.  

• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som 

människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.  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• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, 

till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och 

företag.   

 Framställning av berättande informativa och 

samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och 

upplevelser.

 Återanvändning av bilder, material och föremål i eget 

bildskapande, till exempel i installationer.

 Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder. 

 Former, färger och bildkompositioner samt deras 

betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i 

bildskapande arbete.  

 Material och verktyg för två-och tredimensionellt arbete och hur 

dessa kan användas för bestämda syften. 

 Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och 

maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och 

framställas. 

 Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de 

förmedlar. 

 

• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-

talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, 

till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och 

ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, 

jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.   

• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska 

konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök 

att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv 

utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön 

och sexualitet.  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 Se filmen Suffragette tillsammans. Gå igenom 

Svenska Filminstitutets filmhandledning till filmen. Ta del av 

studien nedan: 

 

I en artikel publicerad 2015-01-15 i DN meddelas hur samma 

tidning gjort en granskning av fyra läroböcker i historia från de fyra 

största läromedelsförlagen. Genom att räkna de namngivna 

kvinnorna respektive männen i böckerna framträder en tydlig bild: 

Enbart 13 procent av alla namngivna personer i historieböckerna för 

högstadiet är kvinnor. I en av historieböckerna är fler nazister 
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angivna än kvinnor, i den del som är avsedd för elever i årskurs åtta; 

31 nazister och 21 kvinnor är namngivna. Läroböckerna är skrivna 

för den nya läroplanen lgr11 där högre krav på jämställdhet krävs. 

Läs hela artikeln, eller se nyhetsinslaget i rörlig bild, här: 

www.dn.se/nyheter/sverige/kvinnorna-saknas-i-skolans-

historiebocker

 

Granska er egen lärobok i historia, hur ser den ut när det gäller 

jämställdhet? Vems historia är det som berättas? Är kvinnorna 

integrerade i den stora historieberättelsen eller står de ofta på en 

boksida för sig, mer som kuriosa till den ordinarie berättelsen?  

Utgå från de kapitel ni hunnit gå igenom i undervisningen, dela upp 

er i olika grupper där varje grupp granskar varsitt kapitel. Räkna de 

namngivna män respektive kvinnor ni hittar. Sammanställ de olika 

gruppernas resultat och diskutera vad ni har kommit fram till. 

Lyfts män fram i högre utsträckning även i era historieböcker? 

Varför ser det ut så? Är det rimligt? Varför tror ni att det inte har 

hänt mer efter lgr11 formulerades? 

 

Lyft fram en kvinna som har varit betydande i historien i Sverige 

eller i ett annat land. Du kan välja någon av de kvinnor som varit 

betydande för kvinnors rösträtt i Sverige, till exempel Elin Wägner, 

Signe Bergman, Selma Lagerlöf eller Fredrika Bremer. Du kan 

också välja någon helt annan kvinna. Vi brist på inspiration finns en 

mängd betydande kvinnor listade i denna artikel: 

www.expressen.se/omtalat/nyheter/31-kvinnor-som-ar-viktigare-

for-svenska-elever-att-lara-sig-om-an-namnen-pa-nazi  

 

Ta reda på mer information om denna person och skriv en kort 

faktatext. Vad säger denna kvinnas kamp/livsverk om hennes 

samtid? Hur har denna kvinna påverkat samhälle, historia och 

utveckling? Sammanställ allt material i klassen till ett kompendium 

som ni alla kan ta del av, som en kompletterande historiebok. 

 

Bilder har alltid haft en stark påverkan på samhällen när man vill 

sprida opinion för en fråga, åsikt eller föreställning. Bildsök på 

Internet med sökorden anti Suffragette posters och se vilka bilder 

som dyker upp. Suffragetterna målades ofta upp som, fula häxor, 

egoistiska, dumma kvinnor som misskötte sina hem, barn och man. 

Vad hade dessa  bilder för syfte då? Läser vi bilderna annorlunda 

idag? Diskutera!  

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinnorna-saknas-i-skolans-historiebocker
http://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinnorna-saknas-i-skolans-historiebocker
http://www.expressen.se/omtalat/nyheter/31-kvinnor-som-ar-viktigare-for-svenska-elever-att-lara-sig-om-an-namnen-pa-nazi
http://www.expressen.se/omtalat/nyheter/31-kvinnor-som-ar-viktigare-for-svenska-elever-att-lara-sig-om-an-namnen-pa-nazi
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Bilder har dock också haft en motsatt roll där personer har lyfts 

fram genom ärorika porträtt, ikoniska bilder som fått stor spridning 

och fungerat som en symbol för en kamp, en ideologi eller för en 

livsstil/musiksmak eller dylikt. En bra bild kan vara ett sätt att göra 

en person ihågkommen och odödlig. 

 

Utgå från en redan existerande ikonisk bild och gör en liknande bild 

av den kvinna du lyft fram i historien. Ta inspiration av porträtt av 

Angela Davis, Che Guevara, Marilyn Monroe eller Elvis Presley 

eller leta upp ett helt annat idolporträtt. Manual för att göra ett Andy 

Warhol- inspirerat porträtt hittar du t ex här: 

www.youtube.com/watch?v=66QsvSAk7aQ 

Manual för att göra en ”filmis” i Photoshop hittar ni här: 

www.moderskeppet.se/webbtv/gor-en-filmis Självklart kan du även 

jobba analogt med papper, penna och färg! 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=66QsvSAk7aQ
http://www.moderskeppet.se/webbtv/gor-en-filmis

