
 

 

Gymnasiet 

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 berättelser 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 gymnasiet berör vi delar ur 

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

Värdegrund 
I läroplanens kapitel 1 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 2.2 Normer och värden) Skolans mål är att varje elev: 

‣ Kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga 

rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga 

erfarenheter. 

‣ Respekterar andra människors egenvärde och integritet. 

‣ Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt 

medverkar till att hjälpa människor. 

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

handla också med deras bästa för ögonen. 

  

Historia 1 a1 
Centralt innehåll: 

‣ Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala 

förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, 

resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, 

jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.  



 

 

‣ Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella 

förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras 

situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, 

kön och sexualitet.  

Historia 1b 
Centralt innehåll: 

‣ Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och 

globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel 

migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt 

samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, 

folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på 

förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.  

‣ Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga 

förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel 

befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på 

människors värde, på makt och på könsmönster.  

‣ Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella 

förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras 

situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, 

kön och sexualitet.  

Samhällskunskap 1a1 

Centralt innehåll: 

‣ Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i 

att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och 

utanförskap.  

Samhällskunskap 1b 
Centralt innehåll:  

‣ Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i 

att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och 

utanförskap.  

 


