LÄRARHANDLEDNING

Folkhemsperioden
För grundskolans senare år och gymnasiet

Foto: Fotograf okänd

Information om materialet
Det här är ett studiematerial för skolor om folkhemsperioden, en tid då Sverige
förvandlades från att vara ett land med stora sociala skillnader till ett
välfärdssamhälle.
Materialet vänder sig främst till lärare som undervisar högstadie- och gymnasielever.
Det finns tydliga kopplingar till läroplanen, lgr 11. Genom materialet får eleverna en
inblick i framväxten av ett välfärdssamhälle. Efter genomgånget material har
eleverna tagit del av och reflekterat kring olika sorters medier och källor bl.a.
utställningar, film och fotografier. De har tagit del av historisk fakta men också mött
riktiga människor som varit en del av det moderna Sveriges framväxt.
Materialet innehåller
- Mapp med fotografier från 1900-talets Sverige
- Lärarhandledning för besök på egen hand
- Film
Varje del av materialet kan användas enskilt men för bästa förståelse och
helhetsgrepp rekommenderar vi att allt material används. Materialet omfattar ett
besök på Nordiska museet och minst två undervisningstillfällen i skolan.

Kort fakta om Folkhemsperioden
Folkhemsperioden är en tidsperiod i svensk historia som varade från ca 1930-talet
till ca 1960-talet. Det är en tid när Sverige genom olika politiska beslut går från att
vara ett fattigt land till ett välfärdssamhälle.
Under folkhemsperioden fanns en politisk vilja att förändra Sverige till ett
välfärdssamhälle. De största förändringarna kom efter andra världskriget då det blev
högkonjunktur i Sverige. Många länder gör senare samma förändringar men Sverige
var väldigt tidigt ute och förändringen går med snabb takt. En hörnsten i
folkhemspolitiken var bostaden. Det fanns en önskan om att alla medborgare skulle
ha tillgång till en bostad med bra standard till ett rimligt pris.
Under folkhemsperioden lanserades också det allmänna barnbidraget, gratis
skollunch, rätten till semester och flera andra reformer.
På Nordiska museets hemsida finns mer fakta
http://www.nordiskamuseet.se/kunskapsomraden/folkhemmet

Föranmäl besök
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bokning@nordiskamuseet.se
Föranmäl alltid ert besök på Nordiska museet till visningar@nordiskamuseet.se

I skolan- uppgift 1
Berätta för eleverna att ni ska arbeta med hur Sverige såg ut och förändrades under
1900-talet. Börja arbetet med att titta på fotografierna som finns i fotomappen
http://digitaltmuseum.se/folder/9CC61B9C-5896-4A5C-9585-9FC628C8FAFA
Läs inledningstexten och låt eleverna titta på alla bilder.
Dela upp eleverna i mindre grupper och tilldela varje grupp tre olika fotografier.
Be varje grupp att titta på sina fotografier och läsa tillhörande text. I handledningen
finns en ordlista, ge gärna listan till eleverna.
Avsluta med en gemensam genomgång och diskussion. Be varje grupp att redovisa
sina bilder. Vilka reaktioner har bilderna väckt?

Diskussionsfrågor
• Vad föreställer fotografierna?
• Vilka tror ni människorna på
bilderna är?
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• Förstår ni vad fotografierna visar,
kanske behöver ni använda internet
för att söka mer fakta.
• Finns det några likheter med vad
fotografierna visar och hur
Sverige/världen ser ut idag?

Ordlista
Ransoneringskort - under världskrigen
blev det brist på varor i Sverige.
Ransoneringar infördes vilket betydde
att vissa varor enbart fick köpas i
begränsad mängd t.ex. kött, socker,
mjöl och textilier. För att kunna
kontrollera handeln fanns det
ransoneringskort, kuponger, som styrde
mängd och hur ofta konsumenten fick
köpa en viss vara.
Foto:: KW Gullers

Kvinna med ransoneringskort

Statare - en statare var en lantarbetare
som arbetade åt en stor jordägare, ofta
var han gift och hade en familj. En
statares lön bestod främst av bostad
och förnödenheter. Statare flyttade ofta
eftersom de var anställda på
ettårskontrakt. Arbetet var hårt och de
bostäder som erbjöds var ofta i dåligt
skick. Statarsystemet har funnits sedan
1700-talet men blev allt vanligare under
1800-talet. Systemet avskaffades 1945.

Rallare - järnvägsarbetare
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Hemmens forskningsinstitut (HFI) bildades 1944 av en rad
kvinnoorganisationer med syftet att
effektivisera hem- och hushållsarbete.
Detta skulle göras genom forskning
och konsumentupplysning. Med hjälp
av olika studier togs det fram normer
för hur en bra bostad skulle se ut, t.ex.
standardhöjden på en diskbänk, var
spis och kylskåp skulle stå i
förhållande till varandra osv. Mycket
av HFIs forskning är grunden till hur
våra bostäder ser ut idag.

Besök på egen
hand
Börja ert besök på Nordiska museet
med att besöka utställningen Hem och
bostad. Karta över museet finns i
receptionen.
Titta på den lilla modellen av ett
spisrum.
Foto:Peter Segermark

Under 1800-talet var Sverige ett av de
fattigaste länderna i Europa.
Befolkningen hade ökat och det fanns
inte bostäder och arbete åt alla
människor. Många människor försöker
förbättra sin livssituation, en del
emigrerar till Amerika och andra flyttar
från landet in till städerna där det finns
arbete i fabriker och verkstäder. Men
var skulle alla bo? I städerna var det en
enorm bostadsbrist och människor
bodde trångt i dåliga lägenheter. Det var
inte ovanligt att en familj levde i bara
ett rum som var både kök och sovrum,
det kallades spisrum. Trots att
bostäderna var små och enkla kunde det
ändå vara svårt att få ihop till hyra och
mat.

Diskussionsfrågor
• Hur tror du att trångboddheten
påverkade familjelivet t.ex. möjligheten
att bjuda hem vänner, vuxnas möjlighet
att umgås utan barn, kunna läsa läxor i
lugn och ro.
• Hur tror du hygienen var, tänk om
någon i familjen blev sjuk?
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Spisrummet

Har du tänkt på...
• Hur skulle det vara att bo i
spisrummet?

För att få lite extra inkomst kunde man
hyra ut en sovplats i rummet, oftast till
en okänd person. Ibland delade flera
personer samma säng och sov i skift.
I bostäderna fanns ingen toalett eller
badrum. På gården fanns utedass och
inomhus kunde man använda en potta.
Det fanns inget vatten inomhus utan det
hämtades i en hink från en pump på
gården. Att sköta hygienen var svårt på
den trånga ytan utan rinnande vatten.

Besök på egen
hand
Fortsätt besöket med att ta trappor/hiss
till våning 2 till Folkhemslägenheten.
Samla alla elever på gårdsplanen
utanför Folkhemslägenheten.
Ni ska nu besöka familjen Johanssons
hem, en arbetarfamilj som levde i slutet
av 1940-talet. Familjen har precis flyttat
in i den nybyggda moderna lägenheten.
Innan flytten bodde familjen Johansson i
ett rum och kök, de hade ingen toalett
inomhus och endast en kakelugn som
värmekälla. Några elever kanske minns
fotografierna de tidigare sett och kan
koppla dem till familjen Johanssons liv.
För familjen Johansson är det
himmelriket att få tillgång till större yta,
moderna bekvämligheter som rinnande
varmt vatten och kylskåp samt
tvättstuga i källaren och sopnedkast i
portuppgången.
Notera att familjen Johansson inte
funnits på riktigt utan används som ett
redskap för att levandegöra lägenheten.
Familjens Johanssons familjeliv och
historia bygger på riktiga människors liv
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Foto: Karolina Kristensson

Folkhemslägenhetens entré

Familjen
Johansson
Mamma Hilda är ca 40 år. Hon kommer
ursprungligen från Tornedalen. Efter att
ha gått ut skolan, efter 6 år, arbetade
hon som hembiträde i några år för att
sedan gifta sig och bli hemmafru.
Hennes arbete är att ta hand om
hemmet och familjen. Hon är litterärt
intresserad och hade hon haft möjlighet
skulle hon gärna ha fortsatt att studera.
Pappa Ivar är ca 40 år. Han gick sex år i
skolan och började sedan arbeta på
fabrik; det är han som försörjer familjen.
Arbetsdagarna är långa och han är
endast ledig på söndagar. Han är
intresserad av sport och är aktiv i
socialdemokratiska partiet.
För att minska hushållskostnaderna
odlar Hilda och Ivar grönsaker på sin
kolonilott och plockar bär i skogen.
Dottern Gun-Britt är 16 år. Hon går på
en avgiftsfri mellanskola och blir den
första i släkten som tar en realexamen.
Hon drömmer om att bli sjuksköterska
men eftersom dagens utbildningssystem
med CSN inte finns är det inte lätt att
skaffa sig en högre utbildning. På helger
och lov arbetar Gun-Britt för att bidra
till familjens inkomster. När hon är ledig
gillar hon att gå på bio eller cykla till
Folkets park för att träffa vänner och
dansa. Hon har precis köpt sitt första
läppstift.
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Foto: Fotograf okänd

Dottern Siv är 14 år. Siv är född med
skolios och har svårt att gå. När Siv
fyllde sju år och skulle börja skolan
flyttade hon enligt tidens norm till
Eugeniahemmet, en så kallad
”vanföreanstalt” för barn med fysiska
funktionsnedsättningar. Siv kommer
endast hem på sommarlovet och
familjen saknar henne väldigt mycket.
Idag skulle Siv antagligen gått i en
vanlig skolklass.
Sonen Arne är 6 år. Arne har ännu inte
börjat skolan och tillbringar stora
delar av dagarna med att leka med
jämnåriga ute på gården. 1948 får
familjen barnbidrag för Arne. För
första gången är barnbidrag inte
behovsprövat och alla får bidraget
oavsett hushållets inkomst.

Folkhemslägenheten
Lägenheten är byggd för att släppa in
mycket ljus, vara praktisk och ha många
förvaringsytor.
Det är tillåtet att försiktigt ta på alla
föremål i lägenheten.
Trappuppgången
I trappuppgången finns en tavla med
namn på alla som bor i bostaden. Detta
var vanliga namn i Sverige under 40talet. Sopnedkasten som nuförtiden är
igenplombade eller borttagna används
flitigt av de boende. Det var HSBs
grundare Sven Wallander som införde
sopnedkasten på 20-talet och på 30talet blir det standard i nybyggda HSBhus.
Hallen
I hallen finns förvaring för ytterkläder
och skor samt ett välfyllt linneskåp.
Linneskåpets innehåll var husmoderns
stolthet och något som tidigare fanns i
samma rum där familjen skulle äta, sova
och umgås.
Badrummet
Badrummet är modernt med både kallt
och varmt rinnande vatten, toalett och
badkar. Innan flytten var familjen
tvungen att använda potta eller utedass
för sina behov. Varmvatten fick värmas
på vedspisen.
Finrummet
I finrummet finns det ingen tv utan vid
den här tiden är informations- och
underhållningskällan radion.
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Foto:Karolina Kristensson

Efter tv:ns genombrott förändrades
möbleringen och användandet av
rummet. Vid denna tid är detta
fortfarande ett rum som används för
stilla umgänge med familj och vänner.
Här inne fick verkligen inga barn leka
och busa. Möblerna är inköpta på
avbetalning och ska hålla livet ut.
Använd mittknappen på radion för att
lyssna på olika radioprogram.
Balkong
Lägenheten har en balkong för att
kunna vädra kläder och släppa in ljus
och luft. En hygienisk medborgare
ansågs vara en god medborgare.

Foto: Karolina Kristensson
Foto:Karolina Kristensson

Folkhemslägenheten
Köket
På nätterna sover äldsta dottern Gun-Britt på kökssoffan. Köket är utrustat med
många nya bekväma moderniteter som kylskåp, elspis och dammsugare.
Om ni tittar in i skafferiet ser ni några av familjens matvaror.
Sovrummet
I sovrummet sover mamma Hilda, pappa Ivar och sonen Arne. Arne har en
utdragssäng som lätt går att ändra i storlek varefter Arne växer. Hilda sover i sängen
och Ivars säng är fåtöljen som med ett lätt handgrepp kan förvandlas till en säng. På
symaskinen syr Hilda det mesta av familjens kläder.
Titta gärna in i garderoben och se hur mycket kläder familjen har. Be eleverna att
jämföra med deras egen garderob.

Diskussionsfrågor
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•

Vad skulle du sakna mest från idag om du skulle bo i
Folkhemslägenheten?

•

Tror du att trångboddheten kommer att öka eller minska i Sverige?

I skolan-uppgift 2
Avsluta ert arbete med att titta på
filmen Anita och Ingvar – minnen från
Folkhemsperioden. Använd
diskussionsfrågorna för att arbeta med
filmens innehåll.
Vad är dina rektioner efter att sett
filmen, var det något du reagerade extra
mycket på?
http://youtu.be/HTaJw4aA8cc

Foto: Fotograf okänd
Anita och Ingvar

•

• Hur tror du att ditt liv skulle ha varit
om du varit ung under slutet av 40talet? Skulle du ha slutat skolan och
arbetat? Skulle du ha kunnat fortsätta
att studera efter grundskolan om inte
studiebidrag eller CSN funnits?
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Vilka likheter och
skillnader finns det
mellan Anita och
Ingvars uppväxt mot
din egen?

Foto: Mats Landin
Foto: Mats Landin

Nordiska museet
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Djurgården
stod
färdig
och byggnaden på Djurgården stod klar 1907.
1907. Välkommen till vardagens palats!

Vill ni se mer?

Gå in på http://www.digitaltmuseum.se./
Vill ni se mer?
Skapa egna mappar med bilder på
Gå
in påsom
http://www.digitaltmuseum.se./
föremål
eleverna kan använda för att
Skapa
egna
mappar med bilder på
få inspiration.
föremål
som eleverna
Vill ni fördjupa
er ochkan
vetaanvända
mer? för att
få
inspiration.
Boka
visning och workshop med
Vill
ni fördjupa
er pedagoger.
och veta mer?
Nordiska
museets
Boka visning och workshop med
Nordiska museets pedagoger.

Välkommen!
Välkommen!
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Information och bokning
Anmäl ert besök eller boka visning
Information och bokning
via bokning@nordiskamuseet.se
visningar@nordiskamuseet.se
Anmäl
besök545
eller50boka visning
Telefonert
08-519
via visningar@nordiskamuseet.se
Telefon 08-519 545 50

Besöksadress

Djurgårdvägen
Djurgårdsvägen 6–16,
6–16, Stockholm
Stockholm
Besöksadress
Buss 67,
69
eller
76
44, 47 eller 69
Djurgårdsvägen
Spårvagn linje
Spårvagn
linje776–16, Stockholm
Buss
67,
69
eller 76
T-bana Karlaplan
T-bana
Karlaplan
Spårvagn
linje
Djurgårdsfärja 7
Djurgårdsfärja
T-bana
Karlaplan
www.nordiskamuseet.se
www.nordiskamuseet.se
Djurgårdsfärja
www.nordiskamuseet.se

Postadress

Stiftelsen Nordiska museet
Postadress
Box 27820
Stiftelsen
Nordiska museet
115 93 Stockholm
Box
27820
Telefon växel 08-519 546 00
115 93 Stockholm
Telefon växel 08-519 546 00

