
 

 

Gymnasiet 

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 välfärdsre-

formerna 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 gymnasiet be-

rör vi delar ur läroplanen (Lgy 11) i ämnena historia och samhällskunskap. 

Samhällskunskap 1a1 och 1b 

Utvecklingsområden: 

‣ Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kol-

lektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organi-

sation och funktion från lokal till global nivå̊ utifrån olika tolkningar och perspektiv. 

‣ Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, poli-

tiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av indivi-

der, grupper och samhällsstrukturer. 

Centralt innehåll: 

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

människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. 

Historia 

Utvecklingsområden: 

‣ Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika 

tolkningar och perspektiv. 

‣ Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå̊ nutiden och för att ge perspek-

tiv på̊ framtiden. 

Historia 1a1 och 1a2  

Centralt innehåll: 

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

ringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika per-

spektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. 

‣ Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. 

  



 

 

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, fredssträ-

vanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättighet-

er, jämställdhet. 

‣ Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringspro-

cesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, 

statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på̊ människors värde, på̊ makt och på̊ 

könsmönster. 

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

ringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika per-

spektiv utifrån̊n social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. 


