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The Right to Vote - a study on the civil right marches from Selma to 
Montgomery 
The purpose of this paper is to study voting marches from Selma to Montgomery during the 

Civil Right Movement in the US South during the mid 60’s. Who took part in the marches, 

why did the African-American people feel the need for a voting reform, how did they plan the 

marches and did it go as planned are questions that we want answers to. This paper uses 

sources and documents from the web, books and firsthand accounts of the marches. Through 

these sources we find how the demonstrators acted and felt. We also find out how the US 

federal and local government acted. The findings are interesting but maybe not chocking. The 

American South was a place fused with racism where the white government did not want the 

blacks to be able to vote. This was because of if they could vote they would have more to say 

about laws and who controlled what. The Selma to Montgomery voting march is just one 

small piece of the Civil Rights Movement but looking at it today it had a huge impact on the 

US society.. With the new voting act that passed in 1965 the number of African-American 

that managed to register to vote increased remarkably. This paper also discuss the use of the 

Civil Rights Movement in the Swedish classroom and how teachers can use different types of 

assignments that are developed for the Swedish classroom and the Swedish curriculum. 
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1. Introduktion 
USA:s historia är fylld av krig, rasism, hat och orättvisor. Det amerikanska samhället har 

egentligen varit delat sedan amerikanska revolutionen och det amerikanska frihetskriget 

under 1700-talet. Slaveriet tillhörde vardagen i södern men även under en lång tid i norr. Med 

avskaffandet av slaveriet i samband med det amerikanska inbördeskriget fanns det plötsligt 

en stor grupp av fria afroamerikaner i USA. Dessa kom att behandlas som andra klassens 

invånare länge och i en viss mån även idag. Man skulle kunna säga att detta var en tidig form 

av medborgarrättsrörelse i USA. Men kampen för lika rättigheter fortsätter långt fram i 

historien.  

I den amerikanska södern var situationen nog som värst. Samhället var uppdelat mellan svarta 

och vita medborgare och det är här mycket av the Civil Rights Movement utspelar sig. Denna 

medborgarrättsrörelse får störst genomslag i USA under 50- och 60-talet. Här finner vi kända 

karaktärer som Martin Luther King Jr. och Malcom X. Vi hittar också händelser som när 

Rosa Parks vägrar flytta på sig på bussen och the march on Washington. I staden Selma 

kommer människor samlas för att marschera mot Montgomery som är Alabamas huvudstad.  

En av de yngsta personerna som deltog var Lynda Blackmon Lowery. Hon var endast 15år 

när hon gick den långa marschen från Selma till Montgomery för att visa sitt missnöje med 

situationen i USA och södern. Hon kom att möta rasism, hot och även bli misshandlad. Lynda 

Blackmon Lowery var en av många som marscherade mot Montgomery i hopp om att göra 

det lättare för den afroamerikanska befolkningen att registrera sig för att rösta.  

I denna uppsats kommer jag att titta närmare på händelserna i den amerikanska södern, mer 

specifikt i Selma och Montgomery i delstaten Alabama. Här kämpade man för rätten att rösta.  

1.1 Disposition 
Dipositionen för denna uppsats kommer se ut som följande. Under kapitel 1.2 kommer 

uppsatsens syfte förklaras närmre. I kapitel 1.3 går jag in närmre på frågeställningarna och i 

1.4 presenteras uppsatsens material och metod. 1.5 beskriver de avgränsningar jag kommer 

göra i uppsatsen.  
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Bakgrundsavsnittet kommer i kapitel 2 och kommer vara väldigt utförligt för att ge läsaren en 

bra bakgrund om situationen i södern och Selma. Detta för att ge läsaren den bakgrund som 

är nödvändig att ha koll på och på så sätt underlätta för läsaren i uppsatsens huvuddel. 

Bakgrunden är uppdelad i tre kapitel. Kapitel 2 berättar lite kortfattat bakgrunden till Civil 

Rights Movement och 2.1 går in lite mer på djupet om situationen i Selma och i södern. 2.2 

handlar om det kunskapstest man var tvungen att klara av för att få registrera sig för att rösta.  

Kapitel 3 och dess underkapitel kommer handla om de tre marscher som sker och tiden innan 

samt mellan varje marsch. Här presenteras förstahands berättelser över händelserna men även 

dokument från vice presidenten till presidenten och annat som är viktigt för att få en 

förståelse och djupare kunskap om händelserna i Selma och Montgomery. Kapitel 4 kommer 

vara uppsatsasens didaktiska del. Här presenteras tre typer av uppgifter som lärare kan 

använda sig av i klassrummet om man skulle arbeta med Civil Rights Movement.  

1.2 Syfte 
Med denna uppsats vill jag göra ännu en dykning i den afroamerikanska historien. Syftet är 

att genom uppsatsen få en större kunskap om händelserna i Selma och Montgomery i 

samband med rösträttsmarscherna från Selma till Montgomery. The Civil Rights Movement 

får väldigt begränsat med utrymme inom den svenska skolan men vi får idag se mycket av det 

genom filmer och serier som produceras i USA. Genom denna uppsats vill jag ge större 

förståelse inom ett mycket intressant men komplicerat ämne. Uppsatsen kommer också ha 

didaktiska inslag där jag kommer utforma flera uppgifter som lärare kan ha användning för i 

det svenska klassrummet där elever får möjligheten att läsa om ett intressant ämne på ett 

intressant sätt som skiljer sig från vanlig genomgång och prov. 

1.3 Frågeställningar  
Med denna uppsats vill jag besvara frågor om marscherna från Selma to Montgomery. De 

huvudfrågor jag vill ha svar på är följande:  

1. Varför valde man att marschera just från Selma till Montgomery? 

2. Hur såg förarbetet ut? 

3. Gick det som planerat?  

4. Vilket motstånd mötte man? 
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5. Vilken roll spelade presidenten och andra högt uppsatta i det hela? 

6. Kan man arbeta med marschen till Montgomery i det svenska klassrummet och vilka 

typer av uppgifter kan man använda sig av?  

1.4 Metod, källmaterial, teori och forskningsläge 
I denna uppsatsen kommer jag att använda mig av kvalitativ metod där olika källor kommer 

att undersökas och analyseras för att sedan kunna dra slutsatser som besvarar mina 

frågeställningar. De källor och material som kommer att användas är brev, bilder, 

tidningsartiklar, olika typer av dokument och förstahandsberättelser. Källorna och materialet 

hittas genom olika hemsidor och litteratur. När det gäller val av litteratur så förlitar jag mig 

på författare som forskat i ämnet men även personer som deltog i händelserna för att få en så 

korrekt bild av det hela som möjligt. När det kommer till hemsidor förlitar jag mig på 

amerikanska statliga hemsidor på frågor som berör USAs grundlag och liknande. 

Amerikanska universitet har även dem bra kataloger med källor och användbart material som 

berör Civil Rights Movement och annat som är viktigt för att kunna skriva denna uppsats.  

The Selma Voting Rights Struggle &. the March to Montgomery är utgiven 2014 och skriven 

av Bruce Hartford. Bruces forskning och egna berättelser lägger en viktig grund för 

uppsatsen. Utöver att ha samlat viktiga dokument från händelserna är även hans förstahands 

berättelser viktiga då han var en aktivist under Civil Rights Movement. Ur en källkritisk 

synvinkel så finns det en risk att Bruce skulle ha tendens att vinkla det hela och inte vara helt 

neutral i sitt ställningstagande. Detta är något jag är medveten om och tänker på när jag 

använder mig av boken.  

Turning 15 on the Road to Freedom: My Story of the Selma Voting Rights March är utgiven 

2015 och är Lynda Blackmon Lowerys återberättelse av händelserna i Selma och 

Montgomery. Lynda har berättat sin historia för Elspeth och Leacock och Susan Buckley som 

har skrivit boken. Även denna boken kan ha en tendens att vinkla händelserna. Det faktum att 

Lynda endast var 15 år vid denna tidpunkt kan också vara problematisk då hennes minne av 

vad som hände kanske inte stämmer överens med vad som verkligen hände. Men hennes 

berättelse är fortfarande användbar. Boken är även skriven för en yngre publik men det gör 
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inte hennes berättelse på något sätt mindre användbar. Lynda och Bruces böcker utgör 

uppsatsens primära källor.  

National Archives i USA har en hemsida där de samlat mängder av dokument och bilder från 

det mesta inom amerikansk historia. Den amerikanska hemsidan Civil Rights Digital Library 

är en .edu hemsida som tillhör Digital Library of Georgia. Denna hemsida har samlat 

dokument från just the Civil Rights Movement. En annan hemsida som kommer att användas 

är det digitala biblioteket från Alabamas Department of Archives & History. Här finns också 

en mängd av dokument samlat och som är lättillgängligt. Många dokument, tal och andra 

användbara källor har samlats i boken The Eyes on the Prize Civil Rights Reader: 

Documents, Speeches, and Firsthand Accounts from the Black Freedom Struggle. Bokens 

redaktörer är Clayborne Carson, David J. Garrow, Gerald Gill, Vincent Harding och Darlene 

Clark Hine. Boken är utgiven 1991.  

Civil Rights Movement 1954-1968 handlar om the Civil Right Movement och de olika 

händelserna. Den är skriven av Mitch Yamasaki, Ph.D. Detta är andra utgåvan och är utgiven 

2007. Mitch forskning är användbar som sekundär litteratur. Han skriver om hela Civil Rights 

Movement och rösträttsmarschen får därför inte jättestor plats. Mycket av den forskning som 

finns inom området Civil Rights Movement bygger på hela medborgarrättsrörelsen och inte 

en specifik händelse. I detta arbeta vill jag binda samman förstahands berättelser med de 

typer av dokument som finns sparat.  

Den teori jag har gällande medborgarrättsrörelsen och händelserna i Selma och Montgomery 

är att frågan om röstregistrering delar USA som nation. Mycket av det motstånd man möter 

kommer från civila medborgare i södern medan det stora och svåra motståndet kommer från 

politiker och andra högt uppsatta personer. Även dessa hittar man i södern. Jag tror inte 

mycket gick som planerat utan att man på löpande fot får försöka anpassa sig för att lyckas 

med marscherna och försöka nå sitt mål. Förstahands berättelser från Lynda lär berätta om det 

civila motståndet och hur marscherna gick som planerat medan dokument och tal lär besvara 

frågor på högre nivå så som politiskt motstånd.  
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1.5 Avgränsningar  
Civil Rights Movement (Medborgarrättsrörelsen) var en rörelse under 50- och 60-talet med 

flera olika händelser runt om i USA och speciellt i den amerikanska södern. Eftersom det är 

nästan 20 år av historiska händelser väljer jag att avgränsa mig till mitten av 60-talet och 

marscherna från Selma till Montgomery i staten Alabama. Då händelserna här handlar om 

rösträtt så kommer jag inte lägga något fokus på hur det såg ut gällande andra frågor som t.ex 

skolan. Huvudfokus ligger på en ganska kort tidsperiod från det som kallas den första 

marschen och fram till den sista. Stort fokus ligger då på mars månad 1965. Det är 

marscherna och det som händer mellan och under dessa marscher som uppsatsens fokus 

kommer ligga. Både det som händer vid själva marschen men även det som händer runt 

omkring på lokal samt nationell nivå i t.ex politiken.  

Uppsatsens bakgrund kommer sträcka sig lite längre bak i tiden men detta är endast för att ge 

läsaren en större förståelse.  

2. Bakgrunden till Civil Rights Movement 
Innan det amerikanska inbördeskriget bröt ut 1861 fanns det nästan 3 miljoner afrikanska 

slavar i den amerikanska södern.  Landet var delat i många frågor. När unionen vinner kriget 1

1865 inför man tre nya författningstillägg, amendments, i USA. Den 6 december 1865 

infördes det trettonde tillägget som förbjöd slaveri inom USA och andra områden som står 

under amerikansk lag. 1868 kom nästa tillägg, det fjortonde. Detta gav afroamerikaner, dvs 

de före detta slavarna amerikanskt medborgarskap. Det sista tillägget kom till 1870. Genom 

detta tillägget fick även afroamerikanska män rätten att rösta.   2

Man försökte redan här göra det amerikanska samhället mer jämställt genom att ge den 

afroamerikanska befolkningen frihet, medborgarskap och även rösträtt. Men trots dessa 

tillägg i den amerikanska grundlagen fortsätter det amerikanska samhället att vara orättvist, 

speciellt i södern. I den amerikanska södern har runt 3-4 miljoner förre detta slavar nu fått sin 

frihet, medborgarskap och även rösträtt. Detta var något som förmodligen inte togs emot med 

glada miner i södern. Orättvisorna fortsätter i södern och den afroamerikanska befolkningen 

 Konstam, Hankinsson & Selby 2011, s. 15.1

 US Senate 1862, 1860, 1870.2
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fortsätter att behandlas som andra klassens medborgare. Det amerikanska samhället fortsätter 

att vara orättvist under en lång tid framåt. Men med tiden börjar afroamerikanerna tröttna på 

diskrimineringen och segregeringen och under 1950-talet börjar man göra motstånd. Man 

brukar säga att Civil Rights Movement började 1954 och höll på till 1968.  

Det fanns många orättvisor i USA och speciellt i södern. Lynda Blackmon Lowery var på 60-

talet en ung afroamerikansk flicka från Selma, Alabama. Hon berättar att hon vid 15 års ålder 

redan suttit häktad nio gånger.  Hennes historia skiljer sig nog inte mycket från andra 3

afroamerikaner på denna tid. Hon växte upp i ett fattigt område som enligt henne själv var 

väldigt säkert. Man tog hand om varandra här. Kunde inte någon betala hyran så hjälptes 

folket åt och det var inget man diskuterade. Hennes område bestod av afroamerikaner och 

hennes uppväxt bestod av svarta kyrkor, svarta skolor och svarta lärare. Hon stördes aldrig av 

Ku Klux Klan under sin uppväxt men berättar att de var aktiva i andra områden där de visste 

att de kunde sätta skräck i området och folket.  Men även om livet enligt henne var okej så 4

fanns det tydliga orättvisor. Hennes mamma dog när Lynda var ung och hon kommer ihåg hur 

de vuxna sa till henne ”If she wasn’t colored, she could’ve been saved.” Sjukhuset var för 

vita människor, det amerikanska samhället var uppdelat mellan svarta och vita.  5

2.1 Situationen i södern  
Selma är en stad i delstaten Alabama och tillhör Dallas County. I Dallas County bodde det, 

1961, ca 15.000 afroamerikaner som hade åldern inne för att rösta. Detta motsvarar 57 

procent av befolkningen. Av dessa 15.000 är endast en procent, alltså ca 130 personer 

registrerade för att få rösta.  Dessa afroamerikaner hade det inte bra. Nästan 80 procent av 6

svarta i Dallas County levde under fattigdomsgränsen. De som hade jobb hade inga ”fina” 

jobb. Det var generellt låg betalda jobb som vaktmästare, städerskor och jobb på gårdar. 

Endast fem procent hade ett diplom från high school vilket ungefär motsvarar avslutade 

gymnasiestudier. Alabama som delstat och den lokala skolstyrelsen såg inget behov av att 

 Blackmon, Leacock & Buckley 2015, s. 13. 3

 Blackmon, Leacock & Buckley 2015, s. 13-15.4

 Blackmon, Leacock & Buckley 2015, s. 16.5

 Hartford 2014, s. 9-10.6

!9



  

utbilda svarta vilket ledde till att nästan 60 procent inte ens hade möjligheten att gå i high 

school. I områdena runt om staden Selma såg det likadant om inte värre ut. Den 

afroamerikanska befolkningen var större och färre personer var registrerade för att få rösta.  I 7

Dallas County och i den amerikanska södern var väldigt få afroamerikaner registrerade för att 

rösta. Detta var ett allvarligt problem. Även om afroamerikaner enligt lag fick rösträtt 1870 

med fifteenth amendment så motarbetades man på flera håll och ofta kom detta motståndet 

högt ifrån. 

I delstaten Mississippi hittar vi ett exempel på hur svårt och hemskt det var för 

afroamerikaner att registrera sig. Sommaren 1962 försökte en dam vid namn Fanny Lou 

Hamer registrera sig. Hon gick till det lokala tingshuset där hon fick fylla i en ansökan. Här 

skulle namn, adress, arbetsgivare och mycket mer fyllas i för att verifiera identitet men även 

skrämma den sökande. Efter detta fick Fanny Lou Hamer fylla i ett typ av språk- och 

kunskapstest baserat på Mississippis konstitution. Hon fick inte heller reda på direkt om hon 

klarat testet eller inte. Ganska snart får hon reda på att hon misslyckats på testet. Hon fick 

även sparken från sitt jobb.   8

Ett annat exempel på hur man arbetade emot afroamerikaner när det gällde röst registrering 

hittar vi också i delstaten Mississippi. På en kort daterat den 22 januari 1964 ser man två 

afroamerikanska män som registrerar sig för att få rösta och på väggen bakom dem hänger en 

skylt där det står att ansökan måste fyllas i helt utan hjälp från någon och att efter tio dagar 

kommer deras namn och adress publiceras i tidningen varje dag i två veckor och att pågrund 

av detta kan det ta många dagar innan man får svar på sin ansökan.  Detta är ett tydligt 9

exempel på hur man försökte skrämma afroamerikaner till att inte registrera sig för att rösta. 

Man gjorde det så svårt som möjligt och hotade med att hänga ut dem och deras adress i 

tidningen för alla att se.  

 Hartford 2014, s. 11.7

 Yamasaki 2007, s. 16-17.8

 Herron 1964.9
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I Selma fick afroamerikaner också göra test för att se om man lämplig nog att rösta. Dessa 

frågor var ofta orimliga och inte något man ofta kunde svara på. Enligt Lynda Blackmon 

Lowery var hennes lärare otroligt duktiga på sina jobb, de var smarta men de fick fortfarande 

inte rösta då de inte klarat av testerna. Hon berättar att vita människor ofta inte behövde ta 

några sådana här tester alls. Frågorna var inte ens utformade för att handla om att rösta, 

medborgarskap eller konstitutionen. ”How deep is the Alabama River?” eller ”How many 

jelly beans are in this gallon jar?” är två exempel på vilka frågor afroamerikaner var tvungna 

att besvara och klara av för att få rösta.  10

Att arbeta med röstregistrering var enligt folk bland det farligaste man kunde arbeta med 

under civil rights tiden. Ofta arbetade man med fattiga svarta som inte visste hur man skulle 

skydda sig mot myndigheterna. Det var inte heller ovanligt att man stötte på motstånd från 

Ku Klux Klan medlemmar.   11

Det fanns många inom den afroamerikanska befolkningen ville ha ändring på under denna 

tiden. Under 50-talet kunde man hitta en broschyr med titeln Looking Forward. Denna 

broschyr på 8 sidor producerades av Montgomery Improvement Association och var 

undertecknad av Martin Luther King Jr. Broschyren innehöll flera punkter med det man ville 

förbättra inom de afroamerikanska samhällena. Bland de tio punkterna, samtliga med flera 

underrubriker, fanns det frågor om bl.a politik, det lokala samhället, sjukvård och ekonomi. 

Detta var helt enkelt en broschyr som delades ut för att uppmana läsaren att gå med kampen i 

Montgomery. Martin Luther King Jr. skriver och frågar läsare ”Will you join the struggle?” 

och menar på det lilla kan göra skillnad och att kampen endast har börjat.  

Your assistance is still an urgent necessisity if the struggle against injustice is to be 
continued here in Montgomery. The successful integration of buses in our community is 
only the beginning in the struggle to put injustice out of business in the South. Your 
continued backing, both spiritual and financial, will help us to keep a sustained attack 
against those attitudes and forces which deny the basic rights of citizenship to Negroes in 
our great land.  12

 Blackmon, Leacock & Buckley 2015, s 27. 10

 Yamasaki 2007, s. 18. 11

 Campell, 1950-59.12
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2.2 ”Literacy Test”  
Det test afroamerikanska medborgare var tvungna att ta för att få registrera sig för att rösta 

kallades för Literacy Test. Enligt Lynda Blackmon Lowery var detta test orimligt svårt och 

dessa frågor hade inget med röstning att göra. Dessa testen kunde se olika ut beroende på vart 

du tog dem. Det kunde skilja sig från stad till stad inom samma stat. Men ett ”typsikt” test i 

Alabama bestod av tre delar: A, B och C. Frågorna kunde skilja på sig beroende på om du var 

svart eller vit. Del A på testet handlade om Alabamas konstitution där den person som tog 

testet skulle läsa högt ur från konstitutionen och den som höll i testet markerade de ord som 

man, enligt hen, uttalade fel. Exempel på vad en vit person skulle läsa högt kan vara ”Section 

20: That no person shall be imprisoned for debt.”. En afroamerikansk person skulle på samma 

fråga kanske få läsa section 260 som är betydligt mycket längre än en mening och har fler 

svåra ord.  Del B och C av testet var skriftligt och bestod oftast av fyra frågor per del. 13

Exempel på frågor är ”Which of the following is one of the duties of the United States 

Internal Revenue Service? Passing legislation? Collecting of income taxes? Giving welfare 

checks?” eller ”In what year did the Congress gain right to prohibit the migration of persons 

to the states?”.  14

Utöver provet fick den ansökande även fylla i själva ansökan. Ansökan bestod av totalt sex 

stycken delar. Många frågor skulle besvaras, vissa känns självklara medan andra egentligen 

kändes väldigt onödiga när det handlar om att få rösta. Namn, ålder adress och sådana 

basfrågor finns med i formuläret men också frågor om man har tjänstgjort inom det militära, 

högsta nivå på utbildning, om man är gift eller har skiljt sig någon gång är frågor som också 

ska besvaras. I den sista delen av skriver den ansökande under att han eller hon har svarat så 

sant som möjligt. Även administrationen för röstregistreringen skriver under ansökan. Sista 

delen av ansökan skulle skrivas under av ett vittne som har registrerats för att få rösta. Denna 

person gick på så vis i god för den som vill registrera sig.  15

3. Selma till Montgomery 

 Hartford 2014, s. 182-183.13

 Hartford 2014, s. 183-184.14

 Hartford 2014, s. 185-188.15
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3.1 ”Bloody Sunday”, den första marschern 
Att lösa problemet med röstregistrering i Selma och USA för den afroamerikanska 

befolkningen var lättare sagt än gjort. Den 17 februari skulle en liten grupp av civil rights 

aktivister demonstrera i Selma. Detta slutade med att Jimmy Lee Jackson, en afroamerikansk 

man blev skjuten. Han omkom senare på sjukhus. Martin Luther King och andra ledare inom 

Southern Christian Leadership Conference (SCLC) ansåg att en stor pilgrimsfärd från Selma 

till Montgomery skulle vara en ett bra svar på Jimmy Lee Jacksons död. Denna marsch 

planerades att utföras söndagen den 7 mars.  16

När den 7 mars kom var det dags att visa sitt missnöje och börja marschera mot Montgomery. 

Marschen började vid Brown Chapel där runt 400 personer hade samlats. Denna dagen såg att 

började utan några större problem.  Men redan när man var påväg ut från Selma via Edmund 17

Pettus Bridge kom problemen. Lynda Blackmon Lowery berättar att det var här hon började 

bli nervös. När hon kom till toppen av bron var ett hav av vita människor det enda hon kunde 

se. Det var poliser, sheriffer och delstatspolis på till fots och på hästrygg. Längs vägen kunde 

man se vita människor sitta på sina bilar viftande med sydstatsflaggan. Folk skrek åt 

demonstranterna att vända tillbaka till deras kyrka och gå hem. Lynda berättar hur hon 

kommer ihåg att poliserna tog på sig gasmasker och det var först då hon verkligen blev rädd. 

Inte långt därefter hörde hon ”pop-pop” och hur ett stort gasmoln bildades. I detta gasmoln 

misshandlades demonstranterna av de styrkor som bar gasmask.  När man insåg att det var 18

lönlöst och skulle vända om mot Brown Chapel insåg man att det även här var trupper som 

hindrade folket från att gå in. Det var bara att springa vidare mot First Baptist Church där 

fanns det enligt Lynda många fler som blivit skadade.  Denna söndagen kom att bli kallad 19

Bloody Sunday i media.  
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3.2 Dagarna efter 
Det tog inte lång tid innan händelserna i Selma, Alabama nådde media och resten av USA. 

Redan samma dag började nyheterna sprida sig med extra nyhetsinslag.  Morgonen den 8 20

mars, dagen efter händelserna i Selma, vaknade landet upp till nyheten. Många var chockade 

och rentav förbannade.  En ny marsch planerades att genomföras redan den 9 mars. En av 21

alla journalister som tog sig till Selma var George B. Leonard som skrev för tidningen The 

Nation. Han likt många andra var äcklad över vad han sett på TV:n och bestämde sig därför 

för att resa till Selma och skrev en artikel som fick titeln ”Midnight Plane to Alabama: 

Journey of Conscience”. Han berättar om resan till Selma och att när han väl är framme vid 

den kyrkan som är hans mål, hur en ung afroamerikansk kvinna lutar sig över och säger 

”Thank you for coming”.  22

Tisdag den 9 mars när George går in i kyrkan i Selma blev han helt ställd. Kyrkan var totalt 

fullpackad med människor. Allt från professorer vid Princeton till en senators fru och en äldre 

afroamerikansk mamma. Alla satt axel mot axel med varandra. En läkare från New York hade 

tagit sig dit och höll en hälsogenomgång och berättade om effekten av tårgas och fick dagens 

stora ovation. ”Tear gas will not keep you from breathing. You may feel like you can’t breath 

for a while. Tear Gas will not make you permanently blind. It may blind you temporarily. Do 

not rub your eyes. If you become unconscious, be sure somebody stays with you”. Detta 

höjde stämningen i kyrkan  och folk började skratta. Han var enligt George väldigt 

entusiastisk. ”I mean, if you see somebody become unconscious, be sure to stay with him.”   23

Utanför kyrkan började den andra marschen formas. I täten stod Martin Luther King arm i 

arm med Jim Forman. James avslutar sin artikel med att bl.a skriva att Amerikas samvete har 

sovit men att det nu vaknar.  24
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Måndagen den 8 mars anlände det ett brev till George C. Wallace som var guvernör för 

delstaten Alabama. Detta brevet skickades från Edwin Strickland som var personalchef för 

Alabamas kommission för lagstiftning. Han har fått höra från tre olika källor vad som 

verkligen hände dagen innan och delar detta med guvernören. Dessa källor skiljer sig från 

Lynda Blackmon Lowerys berättelse. Han menar bl.a på att afroamerikanerna som 

marscherade inte planerade att gå längre och att de ville bli stoppade. Enligt hans källor så 

hade kvinnorna på sig högklackat och var inte klädda för att gå längre, något som Martin 

Luther King visste om. Martin Luther King planerade först att endast gå med ett par yngre 

afroamerikaner som skulle orka med marschen men när han fick reda på att de skulle stoppas 

så var hans mål att samla ihop en så stor grupp som möjligt för att på så sätt skapa en publik 

demonstration. Hans källor berättar också att en ny marsch planeras den 9 mars och att 

Martin Luther King hoppas att denna också ska stoppas för att sedan ta buss till Montgomery 

där det på fredagen den 12 mars sker lagstiftning. Edwin Strickland ger också sina egna 

tankar och ideér hur man ska gå till väga. Han förslår att guvernören låter Martin Luther King 

och hans följeslagare genomföra marschen, något som de inte förväntar sig och på så sätt 

överraska dem. De ska sedan fotografera hela händelser noggrant för att kunna bevisa att 

detta endast är i propaganda syfte och ingen annan anledning. Man borde även ge tydlig 

information eller ”ground rules” för marschen. ”No marching on the pavement; No litter on 

the roadside; adequate provisions for santary facilities.” Han menar på att detta är inget 

marscherna skulle klara av med så lite förvarning.  Han avslutar brevet med att säga att detta 

endast är några förslag och att han har full tillit att guvernören kommer agera på bästa sätt för 

staten Alabama.  25

3.3 ”Turnaround Tuesday”, den andra marschen  
Efter Bloody Sunday så ville man genomföra en ny marsch och det tog inte lång tid innan 

denna blev av. Det kom hundratals av män, kvinnor och barn i alla åldrar från flera olika 

områden runt ”black belt”. Folk tog sig från Florida och Norra samt Södra Carolina. Det kom 

även bussar och bilar från norr. Många av dessa var vita människor som rest hela natten för 

att hinna ta sig till Selma i tid för marschen.  26
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Tisdagen den 9 mars gav man sig iväg från från Brown Chapel. Maria Varela var på denna 

tiden organisatör för SNCC (Student Nonviolent Coordinating Committee). Hon kommer 

ihåg den tisdagen. Kyrkan var fylld av afroamerikaner, många äldre som var arga över att 

ungdomar och barn hade fått utstå misshandeln under Bloody Sunday. Många kom 

förmodligen av just den anledningen, barnen. Maria Varela kommer ihåg en äldre kvinna i 

70-års åldern och speciellt hennes klädsel. Den beskriver hon som ”going to town”. Hon var 

inte alls klädd för flera dagars marsch om de nu skulle komma över bron. Det enda hon hade 

med sig var kläderna hon hade på sig, en tunn sovsäck, tandborste och ett paraply. Något 

annat som fastnade var att kvinnan verkade stensäker att de skulle överleva väggen av poliser 

och de långa 80km till Montgomery.   27

Framåt eftermiddagen hade det samlats mer än 3.000 människor för att delta i marschen. De 

flesta ca 2/3 var afroamerikaner resten var vita, latino och asiater. Bland allt folk fanns också 

sjukvårdsstationer och även sjukvårdspersonal som var redo för våldsamt motstånd. Martin 

Luther King tilltalade folkmassan innan avfärd. Han sa att det var dags att visa regeringen sitt 

missnöje och att han inte visste vad som låg framför dem. Han var villig att dö för sitt 

samvetes skull. Han var också noggrann med att man inte skulle ta till våld. Kunde man inte 

ta en smäll utan hämnd hade man inget i marschen att göra.  

I do not know what lies ahead of us. There may be beatings, jails, tear gas. But I say to 
you this afternoon that I would rather die on the highways of Alabama than make a 
butchery of my conscience. …If you can’t be nonviolent, don’t get in here. If you can’t 
accept blows without retaliating, don’t get in the line.  28

Sjungande lämnar de Brown Chapel och ger sig ut på gatorna i Selma. När de når samma bro 

från Bloody Sunday ser dem ett hav av delstatspoliser. Nästan hela Alabamas polisstyrka. 

Major John Cloud beordrar folksamlingen att stanna och vända om men Martin Luther King 

argumenterar för deras rättighet att marschera. Demonstranterna stannar och börjar be. Helt 

plötsligt säger Major John Cloud åt trupperna att dra sig tillbaka. Martin Luther King som 

förmodligen oroade sig för en polisattack om de skulle fortsätta ropar ut ”We’ll go back to the 

church now”.  Marschen tog alltså slut på bron, precis som den första hade gjort.  29
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Många kände en lättnad över att de inte blivit attackerade av polisen men många var även 

besvikna över att de inte fortsatte då de samlat upp modet för det. Hardy Frye var en av dessa. 

Han var medlem i SNCC och han berättar hur han var redo för fighten. Han uttrycker 

egentligen ett missnöje mot Martin Luther King. Han berättar att när man nådde bron gjorde 

sig alla redo för det värsta. Dem väntade bara på att problemen skulle börja men att hur någon 

går fram till Martin Luther King för att sedan säga åt folket att de ska tillbaka till kyrkan. 

Enligt Hardy Frye så var folksamling besvikna och började säga ”Let’s go, let’s go” men att 

ledningen helt enkelt sa nej. När dem insåg att de inte skulle fortsätta till Montgomery så blev 

folk arga. Man var mentalt inställda på att få stryk den eftermiddagen. Han berättar också hur 

präster var besvikna över att de inte fortsatte då de hoppades på att om något hände så skulle 

de bli martyrer för orsaken.  30

King menade på att detta var kanske den största demonstrationen i södern någonsin men 

många ifrågasatte honom. 

James Forman en medlem av SNCC menar på att anledningen till att det inte blev något bråk 

denna dagen var helt enkelt att det fanns vita i folksamlingen. ”…why was there violence on 

Sunday and none on Tuesday? You know the answer. They don’t beat white people. It’s 

Negroes they beat and kill”. En afroamerikansk medborgare i Selma håller med James om 

detta men säger också att man ska vara tacksamma mot de vita som faktiskt är villiga att stå 

upp mot rasismen och segregationen. Hen menar också på att det faktum att omvärlden 

äntligen är med dem är vad dem vill. ”You’re right, they didn’t beat us today because the 

world was here with us. But that’s what we want. Don’t let these white people feel that we 

don’t appreciate their coming.”  31

3.4 Tiden mellan andra och tredje marschen 
Det skulle dröja till den 21 mars innan den tredje och sista marschen blev av. Den som tog 

rösträttskämparna hela vägen till Alabamas huvudstad, Montgomery. Men nyheterna om de 

tidigare händelserna spred sig snabbt och ganska snart blir USAs president tvungen att sätta 
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sig in i händelserna. Vid denna tiden var Lyndon B. Johnson president och hans vicepresident 

hette Hubert H. Humphrey. Den 12 mars 1965 deltog Hubert H. Humphrey i möte med 

Council for Equal Opportunity för att diskutera situationen i Selma. I ett memorandum från 

vicepresidenten till President Johnson. I detta memorandum framgår det vad som diskuterats 

på mötet. Vicepresidenten började med att berätta hur man agerat än så länge men det 

framgår inte vad man egentligen har gjort. Enligt dokumentet så menar vicepresidenten att 

presidenten är en stark förespråkare för medborgarrättsrörelsen. Under mötet kom man fram 

till att presidenten borde framföra ett tv sänt tal till nationen. Här borde presidenten ta upp 

fyra punkter: 

1. Dessa var att regeringen och presidenten inser problemen med röstregistreringen för den 

afroamerikanska befolkningen i södern.  

2. Justitieministern vill att domstolarna ska ta ett beslut som ger medborgarrättsrörelsen 

tillåtelse att marschera från Selma till Montgomery och att om detta sker så kommer 

regeringen se till att beslutet följs.  

3. Lag och ordning ska gälla och regeringen är redo att se till att detta följs. 

4. Till svar till alla amerikaner som ställer sig själv frågan ”Vad kan jag göra?” så ska 

presidenten uppmana dem till att pressa kongressens medlemmar till att snabbt släppa 

igenom en effektiv och meningsfull voting bill (lag gällande röstning).  32

Vicepresidenten tar också upp tre punkter som diskuterades men där inget riktigt beslutades.  

1. Presidenten borde ta kontakt med guvernör Wallace i Alabama och bjuda in honom och 

andra statsmän från Alabama till Washington för att diskutera hur man kan lösa 

situationen i Selma. Wallace skulle förmodligen inte acceptera inbjudan men det visar att 

presidenten har försökt.  

2. President ska kontakta företagsledare och industri ledare i Alabama och be dem sätta 

press på guvernören.  

3. Att någon högt uppsatt inom presidentens regering t.ex vicepresidenten eller 

justitieministern reser till Selma som en symbolisk federal närvaro.  

 Humphrey 1965, s. 1-2.32

!18



  

Vicepresidenten avslutar memorandumet med att säga att han vet att presidenten ville ha råd 

från Council for Equal Opportunity och att han därför bett gruppen att svara så uppriktigt som 

möjligt och att han försökt förmedla deras svar och uttryck så bra som möjligt.  33

Den 15 mars 1965 håller President Lyndon B. Johnson ett tal framför USAs kongress. Talet 

handlar om Civil Rights Movement och händelserna i södern och Selma. President Johnson 

menar på att alla människor ska ha rätten att rösta. Han ber kongressen om hjälp att få igenom 

en ny lag som med nya riktlinjer när det kommer till rösträtt. Det ska vara olagligt att 

diskriminera folk på grund av ras eller etnicitet när det kommer till röstning. Man ska inte 

heller behöva oroa sig för att bli trakasserad. Han menar på att detta är ett problem för hela 

det amerikanska folket och USA som nation.  

There is no Negro problem. There is no Southern problem. There is no Northern 
problem. There is only an American problem. And we are met here tonight as Americans
—not as Democrats or Republicans--we are met here as Americans to solve that problem. 

Presidenten menar också på att många frågor gällande civil rights är komplexa och 

komplicerade men att när det kommer till frågan om rösträtt är det enkelt. Alla amerikaner 

ska ha samma rätt att rösta.  

Many of the issues of civil rights are very complex and most difficult. But about this 
there can and should be no argument. Every American citizen must have an equal right to 
vote. There is no reason which can excuse the denial of that right. There is no duty which 
weighs more heavily on us than the duty we have to ensure that right.  34

Med tanke på de problem som man stött på under de tidigare marschen med den lokala 

polisen så valde man helt enkelt att skicka in en ansökan om att få marschera. Denna ansökan 

skrevs av Hosea Williams och adresserades till Alabamas guvernör George C. Wallace. 

Ansökan är stämplad inkommen den 16 mars 1965. Den tre sidor långa ansökan innehåller 

planen för marschen. Hur långt man ska gå varje dag, vart man ska stanna och när marschen 

ska börja. Ansökan är också tydlig med vart marschen kommer utgå ifrån och vad målet är.  35

Ansökan är väldigt tydlig och detaljerad i allt. Den berättar även vilken typ av service som 
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kommer finnas längs vägen i form av mat och mobila toaletter. Det kommer också finnas folk 

som plockar upp skräp längs vägen och på rastplatserna. Buss kommer att finnas i 

Montgomery och erbjuda skjuts hem för de som fullföljer marschen.  Deras ansökan 36

avslutas med att marscherna kommer vara fredliga och hålla hög värdighet. Väl framme i 

Montgomery och stadshuset kommer inte fler än 20 personer gå in för att försöka träffa 

guvernören och lämna in en petition.  37

Den 17 mars tar domare Johnson ett beslut i ansökan som lämnats in dagen innan. Fallet blir 

känt som Williams v Wallace. Domare Johnson beslutar till fördel åt Williams dvs SCLC och 

medborgarrättsrörelsen. Johnson menar på att detta är helt enkelt en fråga om 

konstitutionsliga rättigheter. Man har rätt att fredligt demonstrera sitt missnöje. Han beordrar 

också guvernör Wallace och delstaten Alabama att främja och beskydda marschen. Den 

federala regeringen måste också förse delstaten med den assistans som kan behövas. I hans 

beslut framgår det att marschen ska börja söndag den 21 mars och att obegränsat antal 

demonstranter får delta i Selma på den del av Highway 80 som har fyra filer. När vägen sedan 

endast blir tvåfilig begränsar Domare Johnson antalet demonstranter som får delta i marschen 

till 300, samma antal som tas upp i SCLCs ansökan. Detta var för att man inte skulle blockera 

hela vägen och stanna upp trafiken men också för att en grupp på 300 är lättare att 

beskydda.   38

Som svar till beslutet i Williams v Wallace släpper Alabama och Wallace ett dokument den 19 

mars där han uppmanar alla lojala medborgare i delstaten Alabama bör stanna hemma och så 

långt borta från marschen som möjligt och hur de ska bete sig kommande dagar. Det språket 

Wallace och Alabama använder för att beskriva demonstranterna och händelserna visar tydligt 

att man inte gillar dem eller vad de står för. Det framgår också ett missnöje mot den federala 

domstolen som har accepterat att marschen ska få ske. Han menar på att det under 10 veckor 

har skett demonstrationer av utomstående i syfte att skapa kaos och tvister bland 

lokalbefolkningen. Detta kan i sin tur leda till våld och blodspillan. Därför uppmanar 
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delstaten Alabama, med guvernör Wallace i spetsen, att alla lojala medborgare ska stanna 

hemma eller på jobbet för att på så sätt hålla sig borta från marschen för deras egen säkerhet. 

Då det lätt kan uppstå problem i en så laddad atmosfär. Man beskriver Alabamas medborgare, 

”Alabamians”, som duktiga laglydiga medborgare och att man ska visa omvärlden detta. 

Alabamians löser sina problem med diskussioner och i domstol.  39

Samma dag som denna uppmaning från guvernör Wallace släpps skickar Muriel Lewis och 

hennes man ett brev till hennes mor. Enligt brevet skrevs det till alla deras vänner, bekanta 

och familj. Muriel och Art var två vita män som bodde i Selma och med brevet ville de 

förklara sin ställning till händelserna i området. Paret beskriver situationen som komplicerad 

och vill förmedla att de inte är rasister, rednecks eller liknande vilket vissa av deras vänner 

och familj verkar tro. De menar på att situationen är väldigt komplicerad och att de hela tiden 

”been walking on eggshells”. Det finns enligt Muriel och Art en väldigt stor rasistisk grupp i 

Selma och att de har försökt göra sitt genom att rösta på personer i politiken som vill ändra 

Selma till det bättre och det har lyckats med bl.a en ny borgmästare. Paret beskriver hur de 

har kontakt med borgmästaren och de lokala afroamerikanska ledarna. Men paret beskriver 

sig själva också som moderata. ”We could be called moderates but not liberals for we believe 

in the rights of the negroes, their right to free speech and their right to demonstrate in 

moderation.”. Muriel och Art känner att de inte längre kan vara rädda för att tala ut även om 

det finns många radikala vita medborgare. De vill att de ska ske en ändring. Samtidigt 

avslutar de brevet med att skriva att ”We ask you that you do not show it to your friends or 

even talk about it; this information is for the people who mean something important to us.”.  40

Nästan som om de är rädda att deras ställning i frågan ska komma ut.  

3.5 Från Selma till Montgomery 
Söndag morgon kl 10 den 21 mars skulle marschen avgå från Brown Chapel. Runt 11 tiden 

hade Martin Luther King och de andra ledarna anlänt för att hålla ett kortare möte innan 

avfärd. Runt 12 tiden hade över 3.000 demonstranter ställt upp för att påbörja marschen. I 

täten såg man två amerikanska flaggor och FN:s flagga. Denna gången var det inga poliser 

 Resolution from a joint session of the Alabama legislature, passed in response to the Selma-39
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som blockerade vägen. I täten fanns bl.a Cager Lee som var farfar till Jimmy Lee Jackson, 

den afroamerikanska man som dog innan Bloody Sunday.  Sheyann Webb beskriver vilken 41

glädje det fanns bland demonstranterna när man sjöng ”We Shall Overcome” och att när de 

väl började gå hur det var som en tyngd släpptes från deras axlar.  Demonstranterna hade 42

beskydd av militären och eskorterades av två stycken helikoptrar. Längs vägen stötte man på 

vita personer som häcklade och skrek rasistiska saker efter dem. Tack vare den amerikanska 

militären hölls häcklarna på säkert avstånd. Sydstatsflaggan viftades och det stod bilar längs 

vägen som folk skrivit på. ”I hate niggers”och ”Yankee trash go home”, detta var 

förmodligen då riktat åt alla som deltog i marschen, svart som vit.  43

Efter ca 6 miles (ca 9,5km) fick de flesta av de 3.000 demonstranterna vända tillbaka till 

Selma då endast 300 hade tillstånd att marschera hela vägen till Montgomery. Lynda 

Blackmon Lowery var den yngsta av de 300 som fick fortsätta. Hon skulle precis fylla 15.  44

Efter att de andra demonstranterna åkt buss tillbaka fortsatte marschen ungefär 4 miles till 

innan man nådde den första campingplatsen. Det var en gård som tillhörde David och Rosa 

Bell Hall. När demonstranterna anlände hade stora tält redan ställts upp, ett för män och ett 

för kvinnor. En lastbil följde strax efter. I denna lastbil fanns deras sovsäckar men också 

snacks och dryck. Lastbilen skulle följa med under hela marschen.  Natten spenderades i 45

tälten och lägret skyddades av Alabama National Guard, också känt som ”The Dixie 

Division”, som skulle se till att ingen attackerade lägret. Men flera av dessa soldater tittade 

istället inåt mot lägret, redo att beskydda ”The southern way of life”, detta oroade många av 

demonstranterna. Därför satte man ut två grupper av obeväpnade Freedom Movement 

veteraner som patrullerade området.  46
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Morgonen den 22 mars gick Lynda tillsammans med Jim Letherer. Jim var en vit man som 

hade förlorat ena benet i krig. Han marscherade på ett ben och två kryckor. Lynda hade 

tidigare samma morgon hade blivit rädd att någon skulle slå henne som på Bloody Sunday 

men då hade Jim kommit och tröstat henne och sagt att han skulle ge sitt liv för henne och att 

ingen skulle skada henne igen.  Tillsammans marscherade de och sjöng. Folk som körde 47

förbi demonstranterna skrek rasistiska saker efter dem. Militären letade efter prickskyttar i 

skogen och träsken medan hundar sniffade efter bomber under broar samtidigt som 

helikoptrarna flög ovanför. Man oroade sig för Ku Klux Klan.   48

Men det var inte bara folk som skrek efter demonstranter utan under den andra dagen stötte 

de även på andra afroamerikaner längs vägen. I Lowndes County var 81 procent av 

befolkningen afroamerikaner. Countyt består till stora delar av betesmarker, bomulls- eller 

majsfält.  De afroamerikaner man mötte stod och vinkade i ren glädje samtidigt som de 49

ropade att vi ses i Montgomery eller sjöng ”We Shall Overcome”. Enligt Lynda hjälpte 

sångerna henne och förmodligen de andra också.  Men andra afroamerikaner som stod vid 50

vägen skrek och hurrade inte, de var bara chokade. Aldrig innan hade de sett folk offentligt 

visa upp svart stolthet och motstånd mot den diskriminering de dagligen möter.  När man når 51

den andra campingplatsen är Selma ungefär 20 amerikanska miles bakom dem. Den andra 

natten tillbringades på mark som ägdes av Mrs. Rosie Steele. Hon var 78 år gammal och 

afroamerikan. När hon först hörde om marschen var hon tveksam till att det skulle göra någon 

nytta men efter hört presidenten tala inför nationen ändrades hennes uppfattning.  

At first I didn’t think it amounted to much, I guess I’ve tiove too long and just didn’t 
think things would change - until I heard the president’s speech the other night. … When 
they come to me and asked me if they could my land I felt I couldn’t afford to turn them 
down. If the president can take a stand, I guess I can too. … I don’t know, I almost feel 
like I might live long enough to vote myself.  52
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Under natten börjar det regna och den tredje dagen börjar med kall frukost och dåligt väder. 

Man försöker hålla sig torra med hemmagjorda ponchos av soppsäckar. ”Freedom! Free-

Dom! Free-Dom!” börjar någon i regnet skrika och får med sig de andra. Samtidigt som 

regnet öser ner lyckas John Doar från Justitiedepartementet få iväg ett meddelande till 

Pentagon där han kräver att Dixie Division skulle vända sig utåt och skydda demonstranterna 

och inte hålla blicken riktad mot dem. Bittra och sura följer de ordern.  Den tredje dagen var 53

egentligen som de två tidigare. Man letade efter prickskyttar i skogen och träsken, hundar 

letade efter bomber och helikoptrarna skyddade demonstranterna uppifrån samtidigt som de 

letade efter prickskyttar också.  Snart nådde man den tredje campingplatsen som var en farm 54

som ägdes av A.G Gaston of Birmingham. Regnet hade gjort campingplatsen till en stor 

lerpöl. Studenter från Tuskegee bjöd demonstranterna på grillad kyckling och annan mat.   55

När man under nästa dag tar sig in i Montgomery county så öppnar motorvägen upp sig igen 

och blir fyrfilig. Bussar och bilar kommer med folk som vill marschera in tillsammans med 

de övriga demonstranterna och deras antal växer snabbt. Från de 300 som påbörjade 

marschen växer antalet snabbt till 5.000 när man tar sig förbi portarna till St. Jude där 

tusentals fler väntade på att få möta dem.  St. Jude var ett katolskt center i Montgomery och 56

där samlades även massa kändisar från Hollywood och New York. Sångare och filmstjärnor. 

Man byggde upp en liten scen så stjärnorna kunde uppträda för folkmassan. Nästa morgon 

den 25 mars var det dags att marschera mot Alabama State Capitol.  57

3.6 Den 24 mars  
Samtidigt som demonstranterna börjar närma sig sitt mål den 24 mars sänds det på en lokal 

tv-kanal i Montgomery ett tal av O. B. Porterfield. Han var en präst i Cleveland Avenue 

Church of Christ i Montgomery, Alabama. Han är tydligt emot Martin Luther King och Civil 

Rights Movement och hyllar bl.a guvernör Wallace och sherifferna i Montgomery. Även om 
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han inte säger hans namn syftar han förmodligen på Martin Luther King och andra präster 

samt pastorer när han säger: ”As so-called ministers of God how can you endorse tonight in 

the name of God Almighty and a religious movement such a group of people that act like 

Heathens on the city streets of Selma and Montgomery and display more animal conduct than 

human.”. Han menar också på att han inte kan stötta denna rörelse då det enligt polis och viss 

media finns personer i rörelsen som är kommunister och kommunister är per automatik 

ateister. Han har bl.a fått höra av guvernör Wallace att det bland demonstranterna finns 

studenter från Michigan som har samlat in pengar och kläder till Viet Cong i Vietnam.  58

O. B. Porterfield menar på att personer som Martin Luther King endast tillför problem till 

området och är en skam i guds ögon. Han är emot att kalla personer som honom högvördig 

eller präst. Han bjuder även in en mängd personer därav bl.a guvernör Wallace till att komma 

till kyrkan och vara med på en mässa. Han avslutar sitt tal med att uppmana lyssnarna och 

tittarna till att inte titta på marschen. ”Let’s don’t go to the march tomorrow. Let’s stay at 

home. Let’s don’t look at the march. Let’s don’t encourage the march, but instead let’s speak 

out against the march and pray to God that our words will be the right ones during these 

trying times. May God bless you.”  59

Samma dag släpps också en artikel från Birmingham News som diskuterar marschen och dess 

mål. Tidningen nämner att marschen kommer avslutas framför Kapitolium och att staden 

Montgomery har länge tillåtit massmöten framför Kapitolium och tillkännages i förväg. 

Därför är det fullt möjligt att det under torsdagen lär blir en stor folksamling utanför 

Kapitolium där demonstranterna söker att få blir hörda av guvernör Wallace. Endast 20 

personer ska dock gå in och försöka träffa guvernören. Men problemet är att det är staden 

Montgomery som tillåter mötet utanför och om inte staten ändrar sin policy finns det en risk 

att demonstranterna inte tillåts in på Kapitoliums mark.  60
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3.7 Montgomery  
Den 25 mars samlades man utan för St. Jude för att marschera genom Montgomery för att 

sedan ta sig till Montgomerys Kapitolium. De 300 demonstranterna som varit med från Selma 

tilldelas orangea västar att ha på sig. Totalt samlas närmre 12.000 människor utanför St. Jude 

för att marschera genom staden. Väl under marschens gång ökar antalet demonstranter stadigt 

ju längre man kommer. När man kommer in i downtown business distriktet är gatorna tomma. 

Guvernör Wallace har uppmannar vita att stanna hemma då det enligt honom är en ”danger 

holiday”. Väl framme vid Montgomerys Kapitolium har härden av demonstranter vuxit sig så 

stor att den åttafiliga vägen är full. Polisen uppskattar folkmängden till 25.000 demonstranter. 

Den exakta siffran får vi kanske aldrig reda på men historiker och media har kommit till att 

acceptera och använda sig av den siffran. Enligt Bruce Hartford är mängden demonstranter i 

sig ganska oviktig. Det viktiga är vilka som faktiskt dök upp och demonstrerade. Det var 

”vanliga” afroamerikaner från södern. Arbetarfolk som hembiträden, bönder, lärare och 

enstaka företagsmän. Alla med samma mål, att få ett slut på vitmakt och ”The southern way 

of life”.  Väl framme höll Martin Luther King ett tal till den stora folkmassan. Talet är idag 61

känt som ”Our God is Marching On”.  Ibland går det även under namnet ”How Long, Not 62

Long”.  

I hans långa tal lyfter han fram de orättvisor afroamerikaner länge har fått möta, speciellt i 

södern. Han hyllar samtidigt det motstånd som har funnits under en lång tid mot just det 

orättvisor afroamerikaner dagligen möter. Han menar samtidigt på att det finns en ekonomisk 

vinning med segregation för den rika vita befolkningen samtidigt som den även drabbar den 

fattiga vita befolkningen negativt. Han menar också att rassegregationen som livsstil inte 

kommit till naturligt som svar på hatet efter inbördeskriget. Utan att detta var en politisk 

strategi av de rika ledarna i södern och att även om detta är en kampanj som riktar in sig på 

rösträtt måste man visa världen ursprunget till det hela och därför få en förståelse för dagens 

situation.  

Our whole campaign in Alabama has been centered around the right to vote. In focusing 
the attention of the nation and the world today on the flagrant denial of the right to vote, 
we are exposing the very origin, the root cause, of racial segregation in the Southland. 
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Racial segregation as a way of life did not come about as a natural result of hatred 
between the races immediately after the Civil War. There were no laws segregating the 
races then. And as the noted historian, C. Vann Woodward, in his book, The Strange 
Career of Jim Crow, clearly points out, the segregation of the races was really a political 
stratagem employed by the emerging Bourbon interests in the South to keep the southern 
masses divided and southern labor the cheapest in the land. You see, it was a simple thing 
to keep the poor white masses working for near-starvation wages in the years that 
followed the Civil War. Why, if the poor white plantation or mill worker became 
dissatisfied with his low wages, the plantation or mill owner would merely threaten to 
fire him and hire former Negro slaves and pay him even less. Thus, the southern wage 
level was kept almost unbearably low.   63

3.8 Tiden efter marschen 
Framåt eftermiddagen börjar folksamlingen skingra sig, marschen är över. Den amerikanska 

armén som beskyddat demonstranterna från det ögonblick de lämnade Brown Chapel i Selma 

har gjort sitt jobb och börjar också dra sig tillbaka. Samma kväll som marschen tagit slut 

mördas Viola Liuzzi av Ku Klux Klan. Viola var en vit kvinna som deltagit i 

demonstrationen. Under hela marschen hade militären beskyddat demonstranterna och ingen 

hade skadats allvarligt men när det hela var över mördades hon. Viola gav en afroamerikansk 

man skjuts och förföljdes av fyra stycken klanmedlemmar som väntade på att man skulle 

komma ifrån polis och militär. Klanmedlemmarna kommer snart jämnsides med bilen där de 

skjuter Viola som dör direkt. Den afroamerikanska passageraren överlever.  64

Den 6 augusti 1965, ca fem månader efter man stått utanför Montgomerys Kapitolium skrev 

President Lyndon B. Johnson under Voting Act Rights. Voting Rights Act kom att fungera 

som en förstärkning till fifteenth amendment i USAs konstitution. Fifteenth amendment var 

det tilläget i den amerikanska grundlagen som gav afroamerikanska personer enligt lag rätt att 

rösta. Den nya lagen fick snabbt effekt och i slutet av 1965 hade en kvartsmiljon nya 

afroamerikaner lyckats registrera sig för att rösta. Och i slutet av 1966, i den amerikanska 

södern var det endast 4 av 13 stater som hade mindre än 50 procent registrerade 

afroamerikaner.  65
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4. Slutsats och diskussion  
Den amerikanska södern och speciellt de områden som hade en stor afroamerikansk 

befolkningsmängd hade tydliga problem. Man levde generellt fattigt och utbildningen var låg. 

Det var ett tydligt segregerat samhälle där den vita befolkningen inte umgicks med den 

svarta. När det kom till att få rösta ser man tydligt hur sydstaterna motarbetade den 

afroamerikanska befolkningen. Trots att man enligt lag med det femtonde tilläget hade rätt att 

rösta så var det inte många som fick göra det. Det test man var tvungen att klara av var 

utformat så att man inte skulle lyckas. Om man mot förmodan lyckades så fick man 

problemet på annat håll. Ens namn och adress hängdes ut i tidningar och eftersom man var 

tvungen att skriva ner sin arbetsplats så fanns det en stor risk att man fick sparken vare sig 

man lyckades registrera sig eller inte. Att man behövde ett vittne som gick i god för den som 

ansökte om att få rösta måste varit ett av de stora hinder man stötte på. Med tanke på hur få 

afroamerikaner som fick rösta så fanns det ju egentligen ingen som kunde gå i god för en 

annan. Det var nog en väldigt liten chans att en vit medborgare gick i god för en afroamerikan 

i södern. Tittar man på testet och hur frågorna kunde skilja sig för vita och svarta så förstår 

man också att detta förmodligen var noga uttänkt. En väldigt liten del av afroamerikanerna i 

södern hade högre utbildning eller ens avslutat gymnasiet. Att då kunna läsa svåra meningar 

och besvara svåra frågor själv utan hjälp kan inte ha varit lätt.  

Den amerikanska södern ville verkligen inte att den afroamerikanska befolkningen skulle 

rösta och det är kanske förståligt om man tittar utifrån de vita perspektivet. Får 

afroamerikaner rösta har det något att säga till om i vem som blir sheriff och vem som får 

sitta på andra höga poster. Hur ska man nu komma undan med misshandel, mord och allt 

annat man gjorde mot den svarta befolkningen?  

Situationen i Selma var nog som i många andra städer väldigt laddad vid den här tidpunkten 

men det som förmodligen får bägaren att rinna över är skottlossningen som leder till Jimmy 

Lee Jacksons död. Här ser nu medborgarrättsrörelsen och SNCC samt SCLC möjligheten att 

kunna göra skillnad. Man bestämde sig helt enkelt för att marschera mot Montgomery och på 

så sätt visa sitt missnöje. Detta går inte som planerat. När  man kommer till Edmund Pettus 

Bridge smäller det. De nästan 400 afroamerikanska demonstranterna blir brutalt 
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misshandlade av den lokala polisen. Det hela fångades av nyhetsteam som sände det hela 

live. Det sätt man bemötte demonstranterna var nog det sämsta man kunde göra i denna 

situation. USA visste att det fanns problem i södern men man blundade förmodligen för det 

och låtsades inte om det. Men nu fångades det hela på kamera och alla amerikaner såg det i 

sina hem. Morgonen därefter drog sig massor av amerikaner både svarta och vita till den lilla 

staden Selma för att visa sitt stöd för civil rights och sitt missnöje med Alabama och guvernör 

Wallace. President Johnson blev nu förmodligen helt enkelt tvingad till att agera. Bloody 

Sunday kan ha varit det värsta men samtidigt det bästa som kunde hända. Man kunde inte 

längre blunda för vad som pågick i södern. 

Samtidigt som en ny marsch planeras får Wallace information som menar på att 

demonstranterna ville bli stoppade och att när nästa marsch sker ska man släppa förbi 

demonstranterna och noga dokumentera hur de sköter sig efter de grundregler man sätter upp. 

När den andra marschen sker, endast några dagar senare, är det inte endast afroamerikaner 

utan både vita och svarta demonstranter från hela USA som marscherar. Polisen står samlad 

på samma ställe som sist, vid slutet av Edmund Pettus Bridge. Demonstranterna är denna 

gången redo för tårgas och det våld man kommer möta. Men man kommer inte besvara detta. 

Man ska inte ta till våld. När polisen sedan skingras till demonstranternas och Martin Luther 

Kings stora chock vet man inte riktigt hur man ska agera. King väljer helt enkelt att vända om 

då han förmodligen oroar sig för ett bakhåll. Detta händelse blir känd som ”Turnaround 

Tuesday”. Det uppstår här ett missnöje mot Martin Luther King och folk menar på att man 

skulle utnyttjat det faktum att man hade vita demonstranter med sig. Det var tack vare de vita 

man inte blev attackerade och man skulle tagit vara på detta.  

Det är tiden mellan marscherna som verkligen är intressant. Efter Turnaround Tuesday måste 

president Johnson agera. Han skickar sin vice president på möte där situationen i Selma 

diskuteras. Vice presidenten återkommer med förslag på hur presidenten kan agera. Bl.a vill 

justitieministern att domsalarna ska ta ett beslut som ger medborgarrättsrörelsen tillåtelse att 

marschera mot Montgomery. Presidenten kan också be folket lägga press på kongressen så de 

accepterar en lagförändring. Detta är något presidenten själv gör endast någon dag senare. 

När presidenten den 15 mars tilltalar kongressen försöker han ena dem. Det han säger som är 
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intressant är att detta är ett amerikanskt problem och inte ett problem endast för södern. 

Nationen är här, precis som under det amerikanska inbördeskriget, delad.  

Samtidigt som presidenten sätter tryck på kongressen tar domare Johnson beslutet att King 

och demonstranterna ska få marschera då detta är något de har rätt till till enligt amerikansk 

lag. Han beslutar också att demonstranterna ska beskyddas och för att inte förhindra trafiken 

får inte mer än 300 personer marschera. Detta beslutet är kanske det viktigaste som händer 

för demonstranterna. Man kan nu marschera utan att behöva oroa sig för attacker då man har 

militärt beskydd. Det faktum att man behöver militärt beskydd bevisar att man är i en utsatt 

situation. Man kan dra slutsatsen att Bloody Sunday skulle kanske blivit en mild händelse om 

man inte fått beskydd under den sista marschen då det lätt hade kunnat sluta med ett blodbad. 

Även om det inte finns några tydliga tecken på någon inblandning av Ku Klux Klan så vet 

man att man oroade sig för dem. Militären och helikoptrarna som kommer att skydda 

marschen letar i skog och träsk efter prickskyttar och annat som kan skada eller sabotera 

marschen. Man vet att Ku Klux Klan är ett hot.  

Guvernör Wallace har inte så mycket att säga till om marschen när man nu fått rätt i federal 

domstol men det hindrar inte honom från att göra det bästa i en dålig situation. Han uppmanar 

alla laglydiga medborgare av alla raser att stanna hemma och så långt borta från marschen 

som möjligt och säger att så här beter sig inte duktiga alabamians. Han vill förmodligen 

endast minska mängden människor som tar sig till Kapitolium och som kommer fångas på 

bild för att senare synas i media.  

Det är också tydligt att det fanns vita medborgare som stod på afroamerikanernas sida. Vissa 

tog sig ner efter Bloody Sunday för att visa sitt stöd men vi har också brevet från paret Lewis 

som visar deras ställning till det hela. Även om det idag är lätt att tycka att paret är lite 

halvrasister så måste man ha förståelse för vart dem lever och i vilken tid. De tycker att 

afroamerikaner ska ha många rättigheter fast i moderation. Även om det inte finns något som 

ger indikationer på hur aktiva paret var i medborgarrättsrörelsen så är deras brev lärorikt. 

Även om de själva kallar sig moderata och inte alls liberala så är nog deras syn på det hela 

väldigt progressiv och liberal för att vara mitten av 60-talet i den djupa amerikanska södern.  
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Den 21 mars sker den stora marschen som ska ta demonstranterna till Montgomery. Marschen 

är i stora drag ganska ointressant. Man har militärt beskydd som skyddar demonstranterna 

dygnet runt. Man har inte fullt förtroende för ”The Dixie Division” men de gör sitt jobb. Inga 

allvarliga händelser sker under marschens gång. Inga bomber exploderar och inga 

klanmedlemmar hittas med prickskyttegevär i skogen. Man stöter självklart på 

motdemonstranter på vägen som skriker rasistiska ord efter demonstranterna och viftar med 

sydstatsflaggan men man möter också afroamerikaner som stolt vinkar och hejar på 

demonstranterna. Detta var förmodligen något helt otroligt för många afroamerikaner. Att se 

folk stå upp för svartas rättigheter och offentligt visa stolthet över att vara afroamerikan. Väl 

framme i Montgomery ökar antalet demonstranter snabbt och kändisar har tagit sig från 

kändisstäder som Los Angeles och New York för att visa sitt stöd. Den 25 mars tar man sig 

till Kapitolium och Martin Luther King håller tal inför den stora folkmassan. Marschen från 

Selma till Montgomery är nu slut. Men problem uppstår ganska snabbt när Viola Liuzzi 

mördas av Ku Klux Klan. Det känns på något sätt det bara som en tidsfråga innan någon 

skulle mördas. Södern känns tuff men att en vit person skulle mördas av Ku Klux Klan var 

inte något jag förväntade mig.  

Man kan definitivt dra slutsatsen att rösträttskampen var en lyckad del i det afroamerikanska 

medborgarrättsrörelsen. Det dröjer inte så länge innan Voting Act Rights godkänns och denna 

nya lag eller lagtillägget gör snabbt stor skillnad och underlättar för afroamerikaner som vill 

registrera sig för att rösta. Men vägen ditt var inte lätt. Södern var tydligt segregerad där 

afroamerikanerna sågs som en lägre och sämre ras. Man ville hålla dem borta från 

vallokalerna så samhället kunde fortsätta se ut som det gjorde. Att marschen gjorde skillnad 

kan man definitivt säga och att afroamerikanerna nu kan rösta leder till att södern kunde börja 

förändras till det bättre. De viktigaste personerna var förmodligen de som deltog i marscherna 

och det faktum att man inte använde våld. Om man skulle peka ut några personer som sticker 

ut är det Martin Luther King, Domare Johnson och President Johnson. Deras agerande och 

beslut är enligt mig avgörande för en lyckad marsch och en lyckad lagändring.  

Varför det blev just Selma till Montgomery är svårt att besvara utifrån mina källor. 

Montgomery är ju Alabamas huvudstad och därför det blev målet. Det känns inte riktigt som 

det var något riktigt förarbete innan den första marschen men med tanke på hur den slutar ser 

!31



  

man tydligt ett mer noggrant planerat arbete innan andra marschen och speciellt den sista då 

man skickar in ansökan till domstol. De första två marscherna gick inte som planerat medan 

den sista faktiskt gick ganska fel fritt. Man mötte motstånd från dag ett. Mycket motstånd var 

ifrån den vita befolkningen som inte uppskattade vad afroamerikanerna försökte göra. O.B. 

Porterfield är tydligt emot medborgarrättsrörelsen och jämför dem med kommunister. Detta 

är en ganska smart attack med tanke på att man är mitt uppe i kalla kriget. Men det stora 

motståndet kom från folket och guvernör Wallace. Wallace var ingen stor beundrare av 

medborgarrättsrörelsen. 

5. Civil Rights Movement i det svenska klassrummet   
På gymnasiet finns det flera olika kurser i historia. Nivån, innehållet och omfånget i dessa 

kurser skiljer sig beroende på vilken kurs du läser. Marscherna från Selma till Montgomery 

och Civil Rights Movement är inte något som man som lärare måste lära sina elever men vill 

man finns möjligheten. Ämnesplanerna för de olika historiekurserna ger nämligen läraren 

ganska fria händer i det urval av historiska händelser han eller hon vill lära ut till sina elever. 

Det finns tydliga riktlinjer under det centrala innehållet för vad eleverna ska lära sig samtidigt 

som det ger läraren stor frihet i urvalet av stoff. Rösträttsmarscherna i den amerikanska 

södern och de andra händelserna under den afroamerikanska medborgarrättsrörelsen är 

otroligt intressanta och ger den som läser om detta en större förståelse för det amerikanska 

samhället i stort. Hur man som lärare väljer att arbeta med ett ämne som detta är också valfritt 

men här tänker jag utforma ett par uppgifter som man som lärare kan använda sig av för att 

göra det så intressant men även så lärorikt som möjligt för eleverna. Dessa exempel kommer 

också att kunna användas i andra typer av historieundervisningen men man kanske då får 

göra lite mindre ändringar och justeringar. Inspirationen till uppgifterna är tagna ifrån Att 

undervisa i historia - Tusen och ett sätt att inspirera sina elever.  66

I historia 1b som är en 100p kurs på gymnasienivå finns det flera punkter under det centrala 

innehållet där man kan utveckla intressanta uppgifter att arbeta med. Några av dessa punkter 

man kan arbeta med är demokratisering, jämställdhet, olika syn på människors värde, hur 

individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik samt historiskt 
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källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller 

kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation.  67

5.1 Debattfrågor/Seminarium  
Idag är det lätt att titta tillbaka på historien och vara efterklok. Det är lätt att kalla tyskarna 

nazister och den amerikanska södern för rasistisk för i våra ögon är det så. Men för att förstå 

nuet och på såsätt kunna försöka få ett hum om framtiden måste man först förstå historien. 

”Undervisningen i historia ska ge elever kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, 

händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.”  Att se historia från olika 68

perspektiv är inte enkelt för en vuxen människa och att försöka få eleverna att få förståelse 

för hur vissa människor tänkte förr blir därför ännu svårare. Ett sett man kan göra för att 

försöka ge eleverna denna kunskap är genom debatt. Man delar upp klassen i mindre grupper 

som sedan ska få debattera om problemet med röstregistreringen i södern. Jag som lärare 

delar inte upp eleverna i för och emot en reform men jag styr dem under diskussionens gång. 

När man lyft ena synen på något så styr jag dem genom att fråga om man kan förstå den 

andra. Denna typ av uppgift kan vara svår och det är viktigt att man sedan innan har gått 

igenom händelserna i Selma och Montgomery så eleverna har kunskap de kan diskutera om. 

Jag som lärare får också en viktigt roll med att se till att eleverna håller sig på rätt spår och 

håller en god ton. När man diskuterar emot reformen kan det lätt uppfattas som rasistiskt men 

det är detta som kanske är viktigaste och svåraste med hela uppgiften. De ska försöka 

förmedla en förståelse för varför södern ser ut som den gör. Exempel på frågor jag som lärare 

kan ställa till debattörena kan vara följande:  

1. Varför ska vi/ska vi inte underlätta röstregistreringen för afroamerikaner?  

2. Enligt många finns det problem i södern med rasism och ett icke jämställt samhälle, kan 

enklare röstregistrering lösa detta?  

3. Martin Luther King menar att dagens samhälle är skadligt för både den vita och svarta 

befolkningen, har han rätt?  
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I denna uppgift arbetar man bl.a med olika syn på människors värde, demokratisering i vis 

mån och jämställdhet. Även hur historia har använts i politik kan man lära eleverna om man 

lyfter fram Martin Luther Kings tal från Montgomery.  

5.2 Filmrecension 
Spelfilmer som utspelar sig under historiska händelser kan vara väldigt bra att använda sig av 

i undervisningen. Film kan användas för flera saker. Korta filmklipp från filmer kan vara bra i 

början av ett område för att försöka fånga elevernas intresse. Vissa filmer tolkar historiska 

händelser väldigt fritt medan andra är väldigt historiskt korrekta. Att ge eleverna kunskapen 

att själv kunna försöka förstå sig på denna typ av historiebruk är inte alltid enkelt. Vissa tror 

att när en film säger ”Based on true events” så är allt sant. Filmen Selma från 2014 handlar 

om Martin Luther King och marschen från Selma till Montgomery. Denna filmen är väldigt 

bra och har lyckats få med flera viktiga händelser från tiden innan och under marschens gång. 

Filmen har på många sätt och vis ett historiskt värde även om det är en spelfilm.  

Uppgiften ser ut som följande. Att efter genomgångar om Selma och rösträttsmarscherna så 

får eleverna titta på filmen Selma för att sedan skriva en filmrecension om filmen. Eleverna 

ska i filmrecensionen skriva om följande: 

1. Gå igenom filmens handling. 

2. Lyfta fram något de fann intressant för att sedan försöka ta reda på om det är sant eller 

inte. (Genom källor eller litteratur)  

3. Diskutera filmens historiska korrekthet utifrån de genomgångar läraren har haft med 

eleverna. 

Denna uppgiften lägger fokus på jämställdhet och olika syn på människors värde. Men även 

en fördjupat förståelse för hur historia kan brukas och användas samtidigt som filmen ger 

eleverna en ”bild” av hur det hela gick till. Eleverna får även möjligheten att arbeta med 

källor och litteratur.  

5.3 Analys av fotografier i mindre grupper 
En av fördelarna med ”nyare” historia är att fotografier har dokumenterat händelser. Det finns 

mängder av bilder och fotografier från Civil Rights Movement och rösträttsmarschen. Dessa 
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bilder kan fungera som källor och eleverna får då möjlighet att arbeta med historisk 

källmaterial som speglar människors roll i deras försök att förändra sin egen eller andras 

situation. Man kan även arbeta med att kritiskt granska, tolka och använda detta 

källmaterialet. Och ge ett perspektiv på något utifrån social bakgrund/etnicitet/generation 

något som man ska arbeta med i historia 1b.  69

Det finns mängder med användbara bilder från civil rights tiden och marschen till 

Montgomery. Att analysera och fundera på vad dessa bilder kan berätta är kanske för elever 

inte det lättaste, så man som lärare får kanske leda eleverna till slutsatser men det är 

fortfarande lärorikt. Man kan som exempel har diskussioner av lite olika bilder då i mindre 

klass för att sedan kanske ha ett typ av prov/test där eleverna får ett antal bilder som de ska 

skriva om. De kan då skriva vad bilderna har att berätta men kanske även fylla ut med sådant 

man har lärt sig på lektionerna. Ta bilden på de afroamerikanska män som försöker registrera 

sig för att få rösta.  Ur denna bild kan eleverna dra slutsater om att man försökte göra det 70

svårt för afroamerikaner att rösta men att man också försökte skrämma dem genom att hänga 

ut deras namn och adress i media. Ett annat sätt man kan arbeta med bilder som källor är att 

läraren förbereder ett flertal bilder som eleverna sedan ska para ihop med en fråga eller ett 

svar. Vilken bild kan berätta vad. Så 10 frågor till kanske 15 bilder. Då blir det 5 bilder som 

inte ska användas. 

5.4 Diskussion  
De tre uppgifts idéer jag presenterat funkar om man ska, utifrån denna uppsats och det 

material jag arbetat med, arbeta med rösträttsmarscherna i klassrummet. Vilken av 

uppgifterna som passar bäst går verkligen inte att säga utan det skiljer sig förmodligen klass 

till klass. Det finns förmodligen klasser där ingen av dessa uppgifter skulle fungera av olika 

anledningar. Personligen gillar jag filmrecensionen bäst. Då får eleverna se en film om något 

som förmodligen kan uppfattas som en tråkig del av historien. Jag anser att den 

afroamerikanska medborgarrättsrörelsen är otroligt intressant men det kanske inte alla elever 

skulle tycka. Därför är användningen av en bra och spännande spelfilm något positivt som jag 

tror skulle uppskattas i klassrummet och eftersom filmen enligt mig är väldigt historiskt 
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korrekt för en spelfilm så kan också eleverna plocka upp något där som kanske inte fastnat 

under lektionerna.  

Debattfrågor är nog den uppgift som är svårast att genomföra och risken finns att man 

kommer ifrån det historiska och det hela blir lite väl politiskt. Jag gillar idéen att eleverna ska 

försöka förstå sig på varför den vita befolkningen i södern var emot afroamerikaner och 

varför man vill hålla dem borta från val men det kan vara svårt för eleverna att försöka sätta 

sig i den situationen och inte skämta bort det.  

Användningen av bilder som källor är kul och intressant men det kräver att läraren hittar bra 

bilder som fungerar för uppgiften. Läraren måste lägga ner tid på att hitta bilder som sedan 

kan användas i klassrummet. Men gör man det har man en annan typ av undervisning vilket 

är kul för både lärare och elever. Att variera undervisningen med genomgång, film, bilder  

och så vidare tror jag är extremt viktigt i klassrummet. Vissa elever måste ha genomgång 

medan andra behöver en annan form av undervisning. Hemsidan takestockphotos.com har 

mängder med bilder från Civil Rights Movement och bl.a rösträttsmarscherna. Här kan man 

som lärare välja och vraka bland bilder. Vissa berättar kanske inte så mycket medan andra har 

väldigt stort värde som källmaterial. Som lärare kan man definitivt använda sig av marschen 

till Montgomery i klassrummet och dessa uppgifter är bara tips och idéer på hur man kan göra 

det.  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