
 

 

Årskurs 7-9 

Folkhemmet: hur Sverige blev 

ljust och fräscht 

Följ med på en historisk resa från 1860-talet till det sena 1940-talet när det moderna samhället tog 

form! Lort-Sverige skulle städas ut och istället bli Folkhemmet och landet Lagom. Men 

välfärdsreformerna omfattade inte alla samhällsgrupper. 

Utställning: Folkhemslägenheten, Lekstugan, Sápmi Tid: 60 min Pris: 700 kr 

Kopplingar till läroplanen 
I Nordiska museets skolprogram Folkhemmet: hur Sverige blev ljust och fräscht för årskurs 7-9 
berör vi delar ut läroplanen (Lgr 11) i ämnena historia och samhällskunskap.  

Historia 
Förmågor: 

‣ Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, 

händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. 

‣ Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. 

‣ Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och 

utifrån olika perspektiv. 

‣ Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och 

används. 

Centralt innehåll: 

‣ 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. 

‣ Framväxten av det svenska välfärdssamhället. 

‣ Exempel på hur 1800 och 1900talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, 

språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. 

‣ Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter. 

‣ Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras 

villkor och värderingar. 

Samhällskunskap 

Förmågor: 

‣ Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. 

‣ Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och 

beslutsprocesser. 

  



 

 

Centralt innehåll: 

‣ Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. 

Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt. 

‣ Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället. 

‣ Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till 

förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper. 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap%2523Immigration_till_Sverige_f%2525C3%2525B6rr_och_nu
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/samhallskunskap%2523Hur_hush%2525C3%2525A5llens_f%2525C3%2525B6retagens_och_det_offentligas_ekonomi_h%2525C3%2525A4nger_samman

