Walkman

Många barn drömmer om en
egen Walkman, eller freestyle
som den kallas i Sverige.

PAX. Nidstången

2014 kommer första boken i Pax-serien
av författarna Åsa Larsson och Johanna
Korsell. De tar hjälp av elever i årskurs 5
i arbetet med manuset. Deras ambition är
att nå barn som inte tycker om att läsa.

Innan Google var det svårt att söka
specifik information på internet.

Klimatstrejk

Covid-19

I slutet av 2019 upptäcks ett nytt
virus. Det sprider sig snabbt och
blir en global pandemi.

”Hur lever barn och vuxna i Norden år 2050?

Hur kommunicerar människor med varandra?
Hur ser de på film och lyssnar på musik?
Kommer barn och unga att kunna påverka samhället?
Från vilken ålder får ungdomar rösta?

Barnkonventionen
blir lag i Sverige

Den 20 augusti 2018 startar
den 15-åriga Greta Thunberg
en skolstrejk för klimatet.
Elever i andra städer och
länder börjar också strejka.
Ett år senare bildas nätverket
Fridays for Future. Flera miljoner
barn och vuxna i världen
demonstrerar eller strejkar
för klimatet.

2000
Nationella minoriteter
2000
Mobiltelefonen
3310 lanseras
2007

Iphone lanseras.

2008

När Spotify lanseras
förändrar den hela
musikbranschen.
Via tjänsten får användarna enkelt tillgång till
direkströmmad musik
på ett lagligt sätt.

Skam

TV-serien Skam
har premiär på NRK.
Dundersuccé för en
unik ungdomsskildring
där barnen har varit
expertrådgivare till
produktionen.

Den har spelet Snake
inprogrammerat och
blir en storsäljare.

Samer, tornedalingar, romer,
judar och sverigefinnar erkänns
som nationella minoriteter.
Elever har rätt till undervisning
i respektive minoritetsspråk.

Första
Youtubeklippet
läggs upp av
en av Youtubes
skapare.

2003

Barnkonventionen
blir lag i Norge

Fridays For Future

Nu bor bor cirka 15 procent av Sveriges befolkning
på landsbygden. Resten bor i tätort eller en stad.

Sverige får sin första
Barnombudsman.

Under sommaren och
hösten 1989 flyr närmare
200 000 människor från
DDR. Samtidigt protesterar
tusentals mot regimen. DDR:s
regering bestämmer sig för att
införa olika reformer. Kvällen
den 9 november öppnas
gränserna mot Västberlin.
För första gången på 28 år
kan människor på båda sidor
av Berlinmuren mötas igen.
Murens fall brukar ses som
slutet på det kalla kriget.

Första boken om Katitzi av Katarina Taikon
ges ut. Böckerna handlar om hennes egen
barndom i Stockholm och skildrar på ett
unikt sätt romsk historia i Sverige.

1975

En reaktor exploderar i det
Sovjetiska kärnkraftverket
Tjernobyl. Vindarna tar med
sig radioaktivt nedfall över
Norden och Europa.

1986
Olof Palme

Sveriges statsminister
Olof Palme mördas på
öppen gata i Stockholm.

1979
Lag mot barnaga

Sverige är först i världen
med en lag som förbjuder
vårdnadshavaren ”att
utsätta barnet för
kroppslig bestraffning
eller annan kränkande
behandling.”

1983

SVT börjar
sända Lilla
sportspegeln.

Förskolelagen införs.
Den innebär att alla sexåringar
har rätt till en förskoleplats
minst 525 timmar om året.
Barnomsorgen byggs ut med
förskolor, dagbarnvårdare
och fritidshem.

1950

Tonåring är ett nytt ord och nu
kommer en ny musikstil – rock’n’roll!

1961
Berlinmuren

1974

Föräldraförsäkringen
lanseras i Sverige.
Finland är idag det enda
landet i världen där pappor
tillbringar mer tid med barn
i skolåldern än mammorna.

1977
Urfolk

Samerna erkänns som ett
urfolk i Sverige. Ett urfolk ska
ha bott och verkat inom ett
område långt innan det blev
en nationalstat. Ett urfolk ska
också ha en egen kultur och
ett eget språk. I Norge erkänns
samerna som urfolk 1990.
I Finland erkänns samerna
som urfolk 1999.
Samma år ger Modersmålsreformen barn med ett annat
modersmål än svenska rätt
till språkundervisning.

1969

TV2 lanseras.
Nu finns två tv-kanaler
att välja bland.

1970

Vi i femman sänds i
tv för första gången.

1969
Månlandningen

Den 20 juli 1969 landar den
amerikanska besättningen
på rymdfarkosten Apollo 11
på månen. Det är den första
månlandningen i människans
historia.

1960-tal

Först på 1960-talet
får alla romska barn
i Sverige rätt att gå
i skola. Det sker
samtidigt som deras
familjer får rätt att bo
på en plats istället
för att tvingas flytta
runt och bo i läger.

1969

Föregångaren
till Internet –
Arpanet uppfinns.

1970

Den första
Prideparaden
hålls i USA.

1962
Grundskolan

Den nioåriga
grundskolan införs
och ersätter
parallellskolesystemet
med flickskolor,
elitskolor och
segregerade skolor.

I slutet av andra världskriget
delar segermakterna upp
Tyskland och huvudstaden
Berlin i fyra ockupationszoner.
Sovjetunionen tar den del
som sedan blir huvudstad i
Östtyskland, DDR. Berlinmuren
byggs 1961 i ett försök från
DDR att hindra människor att
fly till Västtyskland.

1960

SVT börjar sända ett program
kopplat till en julkalender.

På 1940-talet har många svenskar hål
i tänderna. Staten anlitar forskare för
att ta reda på mer om karies och hur
man kan förebygga det. Under två år
matas patienter på Vipeholmsanstalten
med socker i mat och godis för att se
hur tänderna påverkas. Sötsaksindustrin
skänker tonvis med godis till experimentet.
Patienterna har en intellektuell
funktionsnedsättning. De vet inte om
att de ingår i ett experiment. Många av
dem får sina tänder helt förstörda.

1958
Skolaga

Nu förbjuds kroppslig
bestraffning eller annan
kränkande behandling
av eleverna i den svenska
folkskolan.

1945–1990
Kalla kriget

1928

Kalla kriget är en konflikt utan vapen som handlar om
ekonomi och ideologi. På varsin sida står världens stora
supermakter, USA och Sovjetunionen tillsammans med sina
allierade länder. Ofta används begreppen öst och väst för
att beskriva de två sidorna. De försöker överglänsa varandra
på olika sätt, till exempel med att vara först i rymden och
först på månen. Det pågår också en hotfull kapprustning
med kärnvapen mellan främst USA och Sovjetunionen.

Penicillinet upptäcks
av en slump.

1929
Börskrasch

1934
Kris i befolkningsfrågan

1948
Skolmat

Paret Alva och Gunnar Myrdal ger
ut boken Kris i befolkningsfrågan.
Syftet är att lyfta frågan med
befolkningstillväxten. En aktiv
befolkningspolitik behövs för att
utveckla den svenska välfärden,
menar de.

Finland inför gratis skollunch som
första land i världen. Än idag är det
bara Sverige, Finland och Estland
som har gratis skollunch för alla.

1949

1945
Fred

Företaget Lego
startas i Danmark.

Andra världskriget bryter ut.

1930
Skolaga

Finland och
Norge lagstadgar
om förbud mot
aga i skolan.

I Sverige införs två
veckors betald
semester för arbetare.

FN

1932

Förenta Nationerna bildas
24 oktober.

Sverige börjar sända tv. Första
barnprogrammet kommer från
brittiska BBC och heter Andy
Pandy.

1939

1938

Andra världskriget tar slut.
Mellan 50–60 miljoner
människor har dött i kriget.

1956
Television

1929 faller börsen i USA.
Industrier och företag
går i konkurs. Många
människor blir arbetslösa
och fattigdomen ökar.
1932 inträffar ännu en
kris: Kruegerkraschen.

Socialdemokraterna
vinner valet. De sitter
kvar som regeringsparti
fram till 1976.

1919
Kvinnlig rösträtt

Efter många års kamp av rösträttsrörelsen
beslutar riksdagen att både kvinnor och
män ska få rösträtt. Men det görs undantag.
Personer i fängelse eller personer som inte kan
försörja sig själva, får till exempel inte rösta.

1922
Rasbiologiska institutet

Statens institut för rasbiologi
startar. Det grundas på en idé om
att vissa människor är bättre och
andra sämre. För att göra den
”svenska folkstammen” ännu bättre
ska vissa befolkningskategorier
sållas bort, och ”rasblandning”
motverkas. Människor med
funktionsvariationer och samer
tillhör de som blir utsatta. Idéerna
lägger också grunden till
steriliseringslagen i Sverige.
Mellan 1935–1975 steriliseras mer
än 60 000 människor i Sverige,
många mot sin vilja.

1925
Barnens brevlåda

Radion har precis slagit
igenom och det första
barnprogrammet
börjar sändas.

1919
Rädda Barnen

Selma Lagerlöf får i uppdrag att skriva
en lärobok i geografi. Första delen av
Nils Holgerssons underbara resa ges ut.

1916
Parklek

En parklek öppnar i Vasaparken på
initiativ av journalisten Gerda Marcus.
Parkleken ska vara en trygg plats för
barn vars föräldrar arbetar. Samma
dag den öppnar kommer 100 barn
för att besöka den.

Save the Children/
Rädda Barnen
startas i England av
Eglantyne Jebb. Sex
månader senare
bildas Rädda
Barnen i Sverige.

1885

Stockholm är den telefontätaste
staden i världen.

Folkrörelserna
1884
Företaget Brio startas
1907 börjar de tillverka
leksaker.

Sveriges första arbetsstuga för barn i
skolåldern startas i Stockholm av Anna
Hierta-Retzius. Fattiga barn kan lära sig
ett hantverk eller ett arbete efter skolan.
De får också ett mål mat.

1907

Organisationen Majblomman
startar på initiativ av Beda
Hallberg. Från början samlades
pengar in till tuberkolossjuka
barn. Idag arbetar Majblomman
för att motverka barnfattigdom
i Sverige.

Första världskriget bryter ut
den 28 juli 1914. Många länder i
Europa är inblandade men också
länder i Asien och Afrika samt
USA (1918). För första gången
används flygplan, stridsvagnar
och giftgas i ett stort krig. Kriget
slutar 1918. Ungefär 10 miljoner
soldater och 7 miljoner civila dör.

1896
Frida Stéenhoff

”Nästa århundrade blir barnens århundrade.”
Citatet kommer från Frida Stéenhoffs drama
Lejonungen från 1896 där hon förespråkar
kärlek utan äktenskap och möjlighet till
barnbegränsning.
Ett par år senare introducerar Frida Stéenhoff
begreppet feminism i Sverige. Barnens och
kvinnans frigörelse hänger ihop menar hon.

1906

Kvinnor får rösträtt i Finland,
följt av Norge 1913 och
Danmark 1915.

1908

Dammsugare börjar säljas.

Första
världskriget
slutar.

Svält
1867–1869

Ellen Key skriver boken Barnets århundrade.
Hon har en viktig roll i den pedagogiska debatten.
Vad gäller barn och familj har hon fem grundidéer:
barnens livsvillkor måste förbättras, barnen skall
få utvecklas fritt – skolan skall ej omforma dem,
barnarbete och barnaga måste förbjudas, den
stränga kristendomen och skolpedagogiken som
hindrar barns utveckling måste tas bort och
kvinnorna måste få rösträtt.

1887

1914
Första världskriget

1918

1900
Ellen Key

1913

Kylskåp börjar säljas.

1893

1902
Biografen

Nya Zealand är första landet i
världen som inför kvinnlig rösträtt.

Göteborg får sin
första biograf,
Kinematografen.

1892
KP-tidningen

1884
Sommarkoloni

Agnes Lagerstedt startar
den första sommarlovskolonin
i Stockholms skärgård.

1980 dör cirka 0,75 procent av barn
födda i Sverige före 1 års ålder
1980 bor cirka 17 procent av befolkningen
i Sverige på landsbygden.

1975

Skateboarden introduceras i Sverige.

1970–1990

Människor flyr till Sverige från
bland annat Chile, Iran, Eritrea,
Libanon och Polen.

1971

BRIS, Barnens rätt i samhället startas.

Från slutet av 1960-talet minskar behovet
av arbetskraftsinvandring i Sverige och
invandringen regleras. Det är inte lika
enkelt att få uppehållstillstånd om du inte
redan har ett ordnat arbete, har din familj
i landet eller flyr från krig eller förföljelse.

1960-tal

I mitten av 1880-talet skriver
folkskolläraren och politikern
Fridtjuv Berg boken Folkskolan
såsom bottenskola. Han har en
vision om en sammanhållen
grundskola. Där ska barn från
olika samhällsklasser mötas och
få samma goda undervisning.
I en sådan skola kan begåvade
barn utan pengar få chans till en
bättre utbildning menar han. Hans
idéer möter stort motstånd men de
banar väg för grundskolereformen
på 1960-talet.

Rekordåren

Under 1950-och 1960-talen kommer människor
från Finland, Italien, Turkiet och Grekland till
Sverige för att arbeta. ”Det är rekordår” i Sverige
och det behövs arbetskraft.

På 1940-talet införs AVP – allmänna
vaccinationsprogrammet för att hindra
smittsamma sjukdomar från att spridas.
Första vaccinet gäller tuberkulos som
är en farlig och vanlig sjukdom.

Artur Hazelius startar
Nordiska museet.

Tidningen Kamratposten startar
under namnet Folkskolans barntidning.

Under det sena 1800-talet tillhör
nästan alla i Sverige Svenska kyrkan.
Det är självklart att konfirmera sig vid
ungefär 14-års ålder. Efter konfirmationen
börjar de flesta bära vuxenkläder.
Många flyttar hemifrån för att arbeta.

Barnbidraget införs i Sverige för att jämna ut
skillnaden mellan rika och fattiga barnfamiljer.
Bidraget betalas ut till mamman i familjen.

Vaccination

1873

1880
Från barn till vuxen

1948
Barnbidraget

Ska du ringa någon när du är utomhus måste
du använda en av Sveriges telefonkiosker.
På 1890-talet installerades den första
telefonkiosken i Sverige. År 2015 stängdes
den sista telefonkiosken.

I slutet av 1800-talet växer folkrörelserna
fram. De är utifrån olika perspektiv
kritiska till samhället och vill förändra
det. Genom att organisera sig i grupper
kan de föra fram sina krav på reformer.
Folkrörelserna ses som viktiga för
demokratiseringen av Sverige. De stora
folkrörelserna är: arbetarrörelsen,
frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen,
rösträttsrörelsen och kvinnorörelsen.
Idrottsrörelsen är också stor, men har
ingen uttalad vilja att förändra samhället.

Under två år drabbas delar av Sverige och Finland
av missväxt på grund av extremt väder. Människor
svälter. I Finland dör uppskattningsvis 8 procent av
befolkningen av svält. Ett sätt att klara hungern är
att baka bröd där en del av mjölet ersätts av bark
från träden.

1883
En gemensam skola

Från barn till vuxen

Ekonomisk kris i Sverige. Många blir av med
sina jobb, en del tvingas flytta. Skolor drar
ner på läromedel, mat och vikarier.

Drygt 100 000 flyktingar från
de jugoslaviska krigen söker
asyl i Sverige.

1906
Nils Holgerssons underbara resa

1907 skriver Laura Fitinghoff boken
Barnen från Frostmofjället. Den handlar
om sju fattiga och föräldralösa syskon
under svältåret 1867. Barnen skildras
som starka individer med egen drivkraft,
vilket var ovanligt och nyskapande
vid den här tiden.

Flera forskare försöker uppfinna glödlampan.
Detta år kan Thomas A Edison visa upp en
lampa som brinner i mer än 40 timmar.

I mitten av 1900-talet har
många fler unga människor
möjlighet att fortsätta studera
efter konfirmationen.
Att bo kvar hemma är vanligt.
Tonåring och tonårsmode är nya ord.

1990

1991–1999

1947
Vipeholmsexperimenten

För första gången
visas Kalle Anka och hans
vänner önskar God Jul i tv.

Från barn till vuxen

År 2000 arbetade cirka 245 miljoner barn i världen.
År 2020 har den siffran sjunkit till ca 168 miljoner.

Kriget i Syrien och konflikten i Afghanistan
gör att drygt 160 000 människor söker asyl
i Sverige. En del barn kommer ensamma,
utan sina föräldrar.

1989
Murens fall

1986
Tjernobyl

Ett nytt ord börjar användas: miljöförstöring.
Avgaser, utsläpp, kemikalier och försurning av sjöar
diskuteras mer och mer. Ungdomsorganisationen
Fältbiologerna är några som protesterar.

1969

I slutet av 1900-talet fortsätter de
flesta till gymnasiet och många läser
vidare på högskolan. En del ser sig
själva som ungdom långt efter att de
flyttat hemifrån. Runt millennieskiftet
dyker ordet ”vuxenpoäng” upp.

Barnarbete

2015

FN beslutar att anta
Barnkonventionen. Den
innehåller bestämmelser om
barns mänskliga rättigheter.
Nästan alla länder lovar
att följa den

1994

Vad räknas som barnarbete?
Allt arbete som utförs av barn räknas
inte som barnarbete. ILO-International
Labour Organization och UNICEF har
flera kriterier för vad som räknas till
barnarbete. Till exempel allt arbete
som utförs av barn i åldrarna 5-11 år.
Och arbete som hindrar att barnet
kan gå i skolan.

När kommer du att känna dig vuxen?
Är det när du slutar skolan eller
när du flyttar hemifrån?
Vad tror du?

1993
Barnombudsmannen

1989
Barnkonventionen

Internet slår
igenom i Sverige.

Internet är inte längre bara
något positivt. Det är också
en plats för desinformation,
trollfabriker och näthat.

Från barn till vuxen

2018 dör 0,2 procent av barn födda i Sverige
före före 1 års ålder.

Sveriges regering är
kritisk till den enhetliga
grundskolan och vill
se större variation och
ökad konkurrens mellan
skolor. De beslutar att
andra aktörer än kommuner får starta och
driva skolor. Skolpeng
införs vilket betyder att
också friskolor får
kommunala bidrag för
sina elever.
Sverige går med i EU.

2005
Youtube

TV3 lanseras 1987 som
första reklamkanalen.
De har också reklam
riktad direkt till barn.

1991

1992
Friskolor

Den första serietidningen om Bamse ges ut.

Många försöker uppfinna telefonen
samtidigt. Den som först får ett
patent är Graham Bell i USA.

1879
Glödlampan

1907

1970-tal
Miljöförstöring

1973

SVT börjar sända
Björnes magasin

Som första land i
Norden antar Finland
Barnkonventionen
som lag.

Astrid Lindgren ger ut Pippi Långstrump.
Samma år kommer den första boken om
Kulla-Gulla av Martha Sandwall-Bergström.
Både Pippi och Kulla-Gulla beskrivs som
handlingskraftiga och starka barn.

Under 1980-talet slår
videobandspelarna igenom i
Sverige. Nu går det att se på
film hemma i vardagsrummet.

1987

I slutet av 1980-talet slår
CD-skivan igenom. Ljudet
är bättre än på de gamla
vinylskivorna, tycker många.

1998
Sökmotorn Google lanseras

1945

VHS

CD-skivan

1876
Telefonen

Migration

Nu blir Sverige ett land som
människor vill flytta till istället
för att flytta ifrån.

1935
Barnrikehus

Långt in på 1900-talet bor många svenskar
trångt, dyrt och omodernt. År 1933 bestämmer
staten att en utredning om människors
bostäder ska göras. Två år senare börjar det
byggas moderna och ändå billiga bostäder
för barnfamiljer. Bostäderna kallas barnrikehus.
1940 dör cirka 3,9 procent av barn födda
i Sverige före 1-års ålder.
1940 bor cirka 62 procent av befolkningen
i Sverige på landsbygden.

1918
Barnauktioner

Fram till 1918 kan barn som inte har någon
vuxen vårdnadshavare auktioneras bort.
Det är fattigvården som håller i auktionerna.
Den person som begär minst ersättning
från fattigvården för att ta hand om barnet,
vinner auktionen. Barnen används ofta som
arbetskraft i familjerna de kommer till.

1917
Ont om mat

Sverige är inte med i första världskriget,
men drabbas av det. Maten ransoneras och
affärerna höjer priserna. Många människor
går hungriga. Under året protesterar
människor på olika håll i Sverige. Ibland blir
det kravaller mellan polis och demonstranter.

1901

Läkaren Moritz Blumenthal bildar Föreningen
Mjölkdroppen i Stockholm. Fattiga mammor som
inte kan amma, till exempel för att de måste
arbeta, kan få gratis mjölkersättning. De får
också råd om spädbarnsvård och möjlighet
att låna kläder till sina bebisar. Mjölkdroppen
är föregångare till dagens barnavårdscentraler.

1899
Barnaträdgård

1899 startar Ellen och Maria Moberg
Sveriges första barnaträdgård (förskola)
för arbetarbarn i Norrköping. På fotografiet
syns en barnaträdgård i Stockholm från
tidigt 1900-tal.

1895
Barnarbete

Pojkarna på fotografiet från 1895 arbetar på
ett sågverk i Medelpad. Det finns nya lagar
om barnarbete i Sverige, till exempel en lag
om att barn under 12 år inte får arbeta i
fabriker, med hantverk eller liknande.
Men det görs många undantag. Särskilt för
industrier som anses viktiga för landet, som
till exempel träindustrin. En del barn börjar
arbeta redan vid 6 års ålder.

1882
Sexårig folkskola

1860

Nu bestämmer myndigheterna att barn ska
gå sex år i skolan. Det finns redan en lag om
skolplikt, men alla barn går inte i skolan så
mycket som de borde.

1880 dör cirka 12 procent av barn födda i
Sverige före 1 års ålder.
1880 bor cirka 85 procent av befolkningen
i Sverige på landsbygden.

När skolplikten införs 1842 får alla skolbarn
också sommarlov. Men lovet är framförallt till
för att barnen ska kunna arbeta i jordbruket.

1860–1930
Migration

Mellan cirka 1860–1930 lämnar cirka 1,4 miljoner människor
Sverige. Majoriteten åker till Amerika. De flesta emigrerar
på grund av fattigdom, ojämlikhet eller religiös ofrihet.

