
 

 

Årskurs 7-9 

Demokrati – Rätten till en röst  
Följ med på en historisk resa om framväxten av ett mer demokratiskt Sverige och Norden. 

En visning genom flera av museets utställningar där andra perspektiv än normen låter sig 

höras genom personliga berättelserr från det förflutna – hela vägen från 1500-talet fram till 

demokratiåret 2018. 

Tid: 60 min Pris: 700 kr 

Kopplingar till läroplanen  
I Nordiska museets skolprogram Demokrati – rätten till en röst för årskurs 7-9 berör vi delar 

ur läroplanen (Lgr 11) i ämnena historia och samhällskunskap samt skolans värdegrund. 

Värdegrund 
I läroplanens kapitel om Skolans värdegrund och uppdrag betonas att utbildningen ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Värdegrunden omfattar: 

‣ Människolivets okränkbarhet 

‣ Individens frihet och integritet 

‣ Alla människors lika värde 

‣ Jämställdhet mellan könen 

‣ Solidaritet mellan människor 

(Ur kapitel 2.1 Normer och värden) Grundskolan har som mål att varje elev: 

‣ Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper 

om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt 

personliga erfarenheter. 

‣ Respektera andra människors egenvärde. 

‣ Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen.  

Historia 
Centralt innehåll: 

‣ Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till 

industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors 

levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration 

inom och mellan länder.  

‣ Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier. 

  



 

 

‣ Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka 

och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, 

bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri. 

‣ Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism. 

‣ Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel 

kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och 

förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.  

‣ Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas 

situation i Sverige. 

Samhällskunskap 
Centralt innehåll: 

‣ De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med 

barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i 

svensk lag.  

‣ De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad 

deras särställning och rättigheter innebär. 

 

 

 


