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2 Uppnådde Emily Davison och suffragetterna någonting? 
anything? 

 

 
 
 
 

Vad uppnådde Emily Davison? 

 

 
 

 
Åldersspann: 

12 - 16+ 
 
 

Nyckelbegrepp: 
Kvinnlig rösträtt 

 
Nyckelord: 

Feminism, Suffragett, regering, demokrati, jämlikhet, sexism, 
stereotyper, förebilder, offer, protest, terror, politiska influenser, 
mänskliga rättigheter, rättvisa, effektivitet, rösta, diktatur, fredliga 
demonstrationer, kvinnornas rättigheter, folkopinion, kön och frigörelse. 

 
 

LÄRANDEMÅL: 

Att förstå betydelsen av och arvet från suffragettrörelsen.  
 
 

FRAMGÅNGSKRITERIER: 

Vi kan 

• Definiera vad som menades med kvinnlig rösträtt.  

 

• Göra överväganden kring kvinnlig rösträtt och vad som krävdes för att åstadkomma detta, samtidigt 
som jämställdheten på den tiden generellt var väldigt låg. 

 
• Göra en bedömning effekterna av de aktiviteter som Suffragetterörelsen genomförde. 

 
• Undersök arvet från Suffragetterörelsen och fundera på när feministiska ideal och kön i allmänhet blir 

utmanade i vårt samhälle. 
 
 

STRATEGIER: 

Mysterier 

Åsiktslinje 
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1. Identifiera viktiga begrepp: 
 

 

Några av de viktigaste områden för att undersöka inom och runt begreppet 
"rättvisa" är följande: 

 
• Suffragettrörelsen  

• Mänskliga rättigheter 

• Jämställdhet mellan könen 

• Propaganda 

• Lagändring 

• Makt 

• Demokrati 

• Social klass 

• Patriarkat 

• Kön 

• Stereotyper 
 

2. Utmana elevernas förståelse av begreppet 
 

 

Här är några exempel på kognitiv konflikt som vi förväntar oss att 
eleverna kommer uppleva.  

 

: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsikt Motstående åsikt 

 

Jämlikhet för alla kvinnor är kärnan i 
suffragettrörelsen.   

 

Det finns nästan inga bevis för att 
icke-vita kvinnor var involverade in 
rörelsen.  

 

 

Kvinnors deltagande i 
suffragettrörelsen syftade till att 
få samma politiska rättigheter 
som männen.  

 

 

Kvinnors rösträtt i början av 
1900-talets var en kampanj i 
syfte att få större politiskt 
inflytande än vissa män i landet.  

 Till exempel, vita medelklass-
kvinnors röster ställdes mot 
rösträtten för icke-vita män I 

södern i USA. 
 

Suffragettrörelsen i USA gjorde 
landet mer demokratiskt. 

Amerikanska suffragetter kände 
starkt att vit överhöghet kommer 

förstärkas, inte försvagas. 

Suffragettrörelsen representerar hur 
kvinnorna såg på sig själva. 

Alla kvinnor stödde inte kvinnlig 
rösträtt. En del till och med aktivt. 
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Suffragettrörelsen hade inget 
stöd av männen i den 

generationen. 

 

Suffragetterna hade ett starkt 
stöd av en del män. 

 

Till exempel, Frederick Pethick-
Lawrence var medförfattare för 
kvinnors Rättigheter tillsammans med 
sin fru Emmeline Pethick-Lawrence. 
Han blev också satt i fängelse där han 
hungertrejkade. 

 

 

 

Emily Davisons död var en hemsk 
tragedi. 

 

Emily Davisons död och 
begravning ledde till stor 
framgång för suffragetterna. 

 

Till exempel, Emily Davison var en 
viktig suffragette och hon kom att 
bli martyr för saken skull samt att 
rörelsen fick stor publicitet.  

 

 

De våldsamma händelserna i 
England var grunden till vad 
rörelsen kämpade mot.    

 

Många länder lät kvinnorna rösta 
innan England 1918, utan att 
våld uppstod. Rösträtt var en 
belöning för deras insatser från 
första världskriget, inget annat.  

Skapa utmaning genom att ställa några av dessa frågor: 

• Vad är Jämlikhet?  

• Varför är det viktigt att rösta?  

• Varför behöver kvinnor rösta?  

• Ville kvinnorna ha rösträtt i början av 1900-talet, bara för att männen hade det?  

• Varför skulle kvinnorna få rösträtt?  

• Om män och kvinnor är jämlika, betyder det att de är lika?  

• Vad är skillnaden mellan Jämlikhet och mångfald? 

• När borde kvinnor behandlas annorlunda än män?  

• Är respekt och acceptans viktigare än Jämlikhet?  

• Vad är feminism?  

• När skulle det vara möjligt att vara emot feminism men för kvinnlig 
rösträtt?  

• När är våldsmetoder acceptabla i förhållande till att erhålla 
rättigheter?   

• Drottning Victoria tyckte att kvinnor inte ska vara involverade i 
politik. Varför skulle många kvinnor hållit med henne om detta?  

• Hur är det möjligt att vara en kvinnlig ledare men inte feminist?   

• Hur ska vi reagera på män som är sexistiska?  

• När är kvinnor sexistiska?  
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• Är kvinnor de enda som är offer för sexism?  

• Kan du namnge 5 män som du beundrar?  

• Kan du namnge 5 kvinnor du beundrar?  

• Vad är det för skillnad mellan de egenskaper du beundrar hos män 
och de du beundrar hos kvinnor?  

• Om det är skillnad mellan egenskaperna, vad är din åsikt/ditt 
förhållningssätt till Jämlikhet? 
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3. Konstruera förståelse tillsammans: 
 

Activity 1: Strategi - Mysterie 
 

Ett mysterium är en användbar strategi för att utmana barns och elevers 
tänkande. Låt dem arbeta i mindre grupper och presentera korten för 
Aktivitet 1, mysteriekort.  Be sedan grupperna att använda korten och göra 
bedömningar av frågan som ska undersökas:  

 
Vad uppnådde Emily Davison? 

 
För att hjälpa grupperna att strukturera och sortera kan det vara bra att de 
får nedan tabell som stöd. Detta kan hjälpa deras förståelse av innehållet 
och än viktigare stödja en högre nivå av att kunna tolka och analysera 
historien.  

 
Bevis för att Emily Davison och 

suffragetterna åstadkom 
någonting. 

Bevis för att Emily Davison och 
suffragetterna inte åstadkom 

någonting. 

Bevis som inte är relevant. 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

  

Vår slutsats är................................................................................................................................. 

 
 

Våra huvudargument för detta är……………………………………………………………………………………………………. 
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Håller 

med helt 

och 

hållet 

Activity 2: Strategi – Åsiktslinje  

 
Ingetdera   

 

 

 

 

Håller 

med 

 
 

 

 

 

 

Håller 

med 

lite 

grann 

 
 

 

 

 

 

Håller 

nog inte 

med 

 
 

 

 

 

 

Håller i 

stort 

inte 

med 

 

 

Åsiktslinjen uppmuntrar till tankar och diskussion såväl som ifrågasättande 
av både äldre och samtida antaganden gällande Emily Davison. 
Sätt upp/visa ”håller med helt och hållet” samt ” håller inte med alls” i klassrummet. Be dina  
elever att arbeta i mindre grupper och ge varje grupp en person och be dem överväga om 
 personen skulle hålla med eller inte hålla med om påståendet. 
   
Personer du kan använda skulle kunna vara:  Emmeline Pankhurst, Kung Karl den XVI Gustaf,  
Letitia Davison (syster till Emily), Mark Zuckerberg (Grundare av Facebook), Statsminister Stefan Löfven, 
Angela Merkel, Påven, Donald Trump, Prinsessan Victoria, Theresa May. 
 
Komplettera gärna listan med personer kända/relevanta för dina elever.  

Du kan också utse en representant för varje grupp som går och ställer sig 
på linjen, där gruppen bestämt och tror att personen skulle ställa sig. Som 
medierare, kan du sedan fråga grupperna hur de resonerat och få dem att 
också ifrågasätta varandras beslut/val av placering.  

 
Be dina elever att ta ställning till följande påstående:  
 
”Emily Davison och suffragetterna var en succé” 
 

 
         Förenkla/Utvidga: 
        

Förenkla 
Depending upon the ability of the class the text can be simplified or 
the number of cards used in the Mystery reduced. 

 
Utvidga: 
För att öka utmaningen kan du be dina elever att undersöka föremål och bilder eller utforska en rad    
primära och sekundära	källor från Suffragette-rörelsens period. 

 
Exempel på vad det skulle kunna vara:  

1. Foton/film från Epsom Derbyt 

2. Tidningsartiklar och rubriker från den tiden.  

3. Filmen The Suffragette (2015) 
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4. Reflektera över läranderesan: 
 

Be varje grupp att presentera hur de resonerat, vilka antaganden de gjort 
och vad deras slutsats är.  

Uppmuntra eleverna att ifrågasätta och formulera vilket tänkande och 
lärande som har ägt rum. 

Att referera till läromål och framgångskriterier är en bra startpunkt för 
reflektionen men också att återvända till och återigen undersöka några 
nyckelfrågor:  

 
• Vad vet eleverna nu i jämförelse mot tidigare? 

  
• Hur mycket förstår de av kvinnlig rösträtt, feminism och kvinnliga rättigheter?  

 
• Finns det fortfarande plats för feminism i det 20:e århundradet?  

 
• Vilka Förmågor har eleverna använt under arbetsprocessen?  

 
• Var och när kan de använda dessa Förmågor i framtiden? 

 
• Uppnådde Did Emily Davison och suffragetterna någonting?  

 
 

Variera aktiviteten 

Dina elever skulle kunna utforska nutida frågor relaterade till kvinnornas 
frigörelse.  Ideér och källor som skulle kunna vara en inspiration till detta kan 
inkludera:  

 
• TED talk med Sheryl Sandberg – ”Varför vi har för få kvinnliga ledare”.  

 
• Bok: Jag är Malala, av Malala Yousafzai. 

 
• Reklamkampanjer av kända märken- jämför hur män och kvinnor representeras.  

 
• Män, kvinnor och sport – intresse för kvinnlig respektive manlig fotboll/handboll etc  

 
• Professor Carol Dweck’s arbete om Mindset och könsspecifikt språk som kan format detta.  
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ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-1 

ACTIVITY: 

 Vad uppnådde Emily Davison? 

 
1-2 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 

Feminismen I början av 
1900-talet var fokuserat 
på kvinnliga rättigheter.  

De fann inget riktigt 
politiskt syfte. I detta 
århundrade övergick 
rösträttsfrågan till att 

fokusera på kvinnornas 
kamp för jämlikhet.  

Rörelsen för kvinnans 
rösträtt hade två 

grenar: suffragister 

och suffragetter. 

Suffragetternas motto var, 
‘Handlingar, inte ord’. Från 
1912 och framåt blev de 
mer militanta, desperate 

och våldsamt i deras 
kampanjmetoder. 
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ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-4 

 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-5 

 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-6 

Det var viktigt 
att ändra hur 
män såg på 

kvinnor. 

Feminister på 2000-
talet ser den sista 

gränsen som ska 

sprängas är att man 
ska dela på 

hushållsarbetet. 

Mer än 14 miljoner kvinnor 
hade anställning i England 

2018, men uppger också att 
de gör mer hushållsarbete än 

sina män. 

Många upplever att 
barnomsorg fortfarande ses 

som ett kvinnoarbete. 
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ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 

 
1-7 

 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-8 

 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-

Eleanor Roosevelt 
är citerad och har 
sagt, “Ingen kan 
få dig att känna 
dig underlägsen, 

utan ditt 
tillstånd”  

Feminismen har ett 
tydligt mål. Att 
uppnå politiska, 

ekonomiska, 
kulturella, 

personliga och 
sociala rättigheter 

för kvinnor. 

Sexism under 2000-talet 
ursäktas/döljs ofta av att 

man säger att det bara var 
ett skämt.  
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ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-10 

ACTIVITY: 

 Vad uppnådde Emily Davison? 

 
1-11 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 

 

 

70% av flickor 
under 7 års 
ålder vill bli 

smalare.   

18% av kvinnor 
på TV är över 

50 år. 
82% av män på 
TV är över 5 . 

Vid 89% av allt våld i 
hemmen, är offren 

kvinnor.
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ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-13 

 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-14 

 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-1

De top-5 länder där 
kvinnor har likvärdig 

tillgång till utbildning och 
uppmuntras att delta i 

ekonomiska och politiska 
sammanhang är följande 

länder: 

1) Island 

2) Finland 

3) Norge 

4) Sverige 

5) Danmark 

Under ett Derby 1923 (det 
viktigaste hästderbyt i 

England) sprang en 
suffragette vid namn Emily 
Davison framför kungens 

häst. Hästen föll över Emily 
och Emily dog av skadorna 

fyra dagar senare. 

Emily Davison’s aktivitet på 
Derbyt gjorde många män 

upprörda, eftersom kungens 
häst var mycket värdefull.  
Davison’s aktion upprörde 

männen så mycket att de blev 
ännu mer bestämda i att inte ge 

kvinnor rösträtt
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ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-16 

 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 

 
1-17 

 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-

Emily var högutbildad.  
Aktiviteterna sågs som 

meningslösa. Många 

män var oroliga över 
vad kvinnor med 

mindre utbildning skulle 
kunna vara kapabla till.  

      Emily Davison levde I 
ett mansdominerat 

Samhälle. 
Hon utbildade sig och 
tog examen på Oxford 

University. 

Emily Davison blev förskräckt 

över bristen på möjligheter för 
kvinnor.	
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ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 

 
1-19 

ACTIVITY: 

 Vad uppnådde Emily Davison? 

 
1-20 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-21 

Den fruktansvärda 
bilden av Emily 

Davison som blir 
trampad av kungens 

häst har blivit en 
ikonisk bild av 
suffragetterna.  

Herbert Jones hette 
mannen som red kungens 
häst Anmer, vid Derbyt i 

Epson 1913. 

När Emily Davison 
låg medvetslös på 

sjukhus med 
skallfraktur och inre 

blödningar, kom 
säckvis med hatbrev 
från allmänheteten 

varje dag. 
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ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-22 

 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-23 

 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-24 

I början av 1900-
talet förväntades 

kvinnor vara       
undergivna, 

vårdande och 
självutplånande 

 Suffragetterna brände 
kyrkor eftersom 

kyrkan i England var 
emot deras kamp. 
Dom vandaliserade 
också skyltfönster. 

Suffragetterna var ganska 
glada över att sitta i fängelse. 

Där vägrade de äta och 
hungerstrejkade. 
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ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-2 

Rebecca West sa 

1913 ”Själv har jag 
aldrig riktigt förstått 
vad en feminist är.  
Det enda jag vet är att 

människor kallar mig 
feminist när jag 

uttrycker känslor som 
skiljer mig från en 

dörrmatta.”  

 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-26 

 

 

I England fick kvinnor 
rösträtt 1918. Det var 

ett tack från 
regeringen för deras 

insatser i 1: a 
världskriget.  

 
ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-2 

 
 

Kvinnor på Nya 
Zeeland fick 

rösträtt 1893. I 
Schweiz fick 

kvinnor rösträtt 
1971 och i 

Liechtenstein1984. 
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ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-28 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-29 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison?

‘Girl Power' är ofta 
kopplat till 1990-talets 
tolkning av feminism 

och gjordes populär av 
Spice Girls. 

 

Några av 
suffragetterna kedjade 
fast sig vid Buckingham 
Palace. Den Kungliga 
familjen ansågs vara 

emot kvinnors rätt att 
rösta.  

Politiker blev 
attackerade av 

suffragetter när dom 
var på väg till arbetet 
och deras hem blev 

eldbombade. 
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ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-31 

 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-32 

 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison

Feminister menar 
att den kvinnliga 

huvudrollen I 
filmen Fifty Shades 
of Grey utnyttjas 

som mannens byte. 
De argumenterar 

också för att 
boken hyllar 

sexuellt våld mot 
kvinnor. 

Feminister menar 
att media 

porträtterar 
sexistiska bilder av 

kvinnor.   

Barbiedockan är 
ofta hårt kritiserad 

för att hylla en 
orealistisk bild av 

kroppen.
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ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-34 

 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-35 

 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-

Den kontroversiella 
filmen Fifty Shades of 
Grey har sålt över 100 
million kopior världen 

runt. 
Majoriteten av de som 

köpt boken är 
kvinnor. 

På 2000-talet, är Jennifer 
Lawrence and Emma 
Watso  förebilder.  

Stereotypt och 
traditionellt, letar många 
flickor efter förebilder 

som är mjuka, snälla och 
milda. Pojkar har 

förebilder som är 
smarta, tuffa och 

ambitiösa. 
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ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-37 

2018, avslöjades att 
manlig personal vid 

flera 
välgörenhetsorganisati
oner anlitade kvinnliga 
prostituerade under 

tiden som de arbetade 
med katastrofhjälp i 
utvecklingsländer. 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1–38 

 

 

Suffragetterna 
var mestadels 

utbildade 

kvinnor. 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-3 

 

 

Under 1: a världskriget 
arbetade 200,000 

kvinnor inom 
regeringen, 
jordbruk, 

industri och 
transportbolag.  

700,000 var involverade 
i att ta fram 

krigsmaterial.  
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ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-40 

 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-41 

 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-

Enligt 
Allmänna val 

2010 visar det 
sig att  

9.1 miljoner kvinnor I 
England inte röstade. 

Det förstå landet som fick 

kvinnlig rösträtt var Sverige.  
Sweden. Villkorad rösträtt 
beviljades skattebetalande 
kvinnor under frihetstiden 

mellan1718 till 1771. 

Kvinnor och flickor 

världen runt gifts 
fortfarande bort som 
barn eller tvingade att 
arbeta som sexslavar. 

De förvägras utbildning 

och politisk delaktighet.  
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ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-43 

 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-44 

 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Dav

 ”Kvinnor har 
kämpat så länge för 

rättigheter och 
jämlikhet och nu 

ägnas all 
uppmärksamhet åt 

att ha storlek  
xx-small”  

 
- PINK. 

”Ju mer jag pratar 
om feminism, desto 

mer inser jag att 
kämpa för kvinnliga 
rättigheter ofta har 
blivit synonymt med 

manshat. 
Om det är en sak jag 

vet med säkerhet är 
att detta måste 

stoppas.” 

 
– EMMA WATS  

12% av alla VD  
är kvinnor. 



ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-46 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-47 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-48 

Kvinnor får klä sig 
hur de vill.   

Dom borde inte bli   
bedömda utifrån vilka 

kläder de bär.  

Kvinnor som bär 
korta kjolar och 
tighta toppar blir 

ofta anklagade för 
att klä sig för män 
och oanständigt 

uppförande.  

 
Under 2017/18, kom 
en mängd nyheter om 
hur kvinnor kränkts 

och utnyttjats sexuellt 
inom politik och 

filmindustrin.
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ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-49 

 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-50 

 

ACTIVITY: 

Vad uppnådde Emily Davison? 
1-51 

 Efter Derby 1913, 
drabbades 

Herbert Jones av 
en långvarig 
depression. 
Han begick 

självmord 1957. 

Fängelsedirektörer 
beordrade 

tvångsmatning av 
suffragetter. Detta 

skapade ett offentligt 
ramaskri, eftersom 

tvångsmatning 
traditionellt används 

för att ge mat till 
galningar. 

.
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