
 

Planering

SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGAR
Välfärd, folkrörelse, rösträtt

Svenska historien 1800-1900-tal                                                    Samhällskunskap och historia

Håller du med Bamse?

VÅRTERMINEN 2018    8A OCH 8B

Snart PRAO men först…
Vad är fackföreningar?  
Vad innebär den svenska modellen?  
 Vad menar vänsterpartiet med att  
välfärden inte är till salu?  
Hur kommer det sig att svenska  
kvinnor fick rösträtt?  
Hur påverkades Sverige av  
världskrigen?  
 
I två veckor innan prao:n kommer vi 
att prata svensk historia och hur det 
svenska samhället förändrades. Det 
kommer att innehålla ett läxförhör 
men det tar inte slut i och med det. 
Under prao:n kommer ni ha med er  
frågor att undersöka som delvis 
kopplas samman med det här  
avsnittet, (och nästa). Efter prao:n 
kommer vi att fortsätta med  
ekonomi som också kopplas  
samman med det här området. När 
vi sedan avslutar terminen med  
andra världskriget kommer det här 
avsnittet att återigen bli aktuellt.  
 
Det här är ett arbetsområde som 
berör både centralt innehåll och 
kunskapskrav i både historia och  
samhällskunskap.

VIKTIGA BEGREPP
Arbetslöshetsförsäkring 
Demokratisering 
Den svenska modellen 
Ekonomiskt ansvar 
Emigration 

 
Enkammarriksdag  
Fackföreningar 
Folkhemmet  
Folkrörelse 
Folkskolan 

 
Fördelningspolitik  
Kvinnorörelse 
Ostindiska kompaniet 
Pensionssystem 
Sjukvårdssystem 

 
Skrå 
Skifte  
Tvåkammarriksdag 
Välfärd 
Välfärdsstuktur

Sidor i boken:  
Historieboken:  tidslinjer på: 236-237 och 488-489 samt 
sammanfattningar på sidorna 246-247 och 492-494.  
För mer information läs kapitlen Sverige förändras  
s. 212-247 och Sverige efter 1900 s. 440-494

Vecka 10  
Film: Barnen i Bullerbyn, diskussion och genomgångar

Vecka 11  
Genomgångar och läxförhör (dag i samråd med  
klasserna) på tidslinjerna, sammanfattningarna (sidor se 
ovan) och genomgångarna.

Filmer  
När Sverige blev rikt - finns på youtube i tre avsnitt  
Barnen i bullerbyn  
Max 1800-tal - Emigrationens århundrade - sli
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I det centrala innehållet står det att undervisningen ska beröra:

HISTORIA

• Demokratiseringen i Sverige. 

• Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser

• Framväxten av det svenska välfärdssamhället.

• Industrialiseringen i Sverige samt konsekvenser av den.

• Migration mellan olika länder

• Revolutioner.

SAMHÄLLSKUNSKAP

• Svenska välfärdsstrukturen och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, 
pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. 

• Vilket ekonomiska ansvar vilar på enskilda individer och familjer och vad som fi-
nansieras genom gemensamma medel.

Kunskapskrav 

HISTORIA

Eleven har grundläggande/goda/mycket goda  
kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och 
gestalter under olika tidsperioder och visar det  
genom att föra enkla och till viss del underbyggda/

utvecklade och relativt väl underbyggda/väl  
utvecklade och väl underbyggda resonemang om  
orsaker till och konsekvenser av samhälls-  
förändringar och människors levnadsvillkor.

 
 
SAMHÄLLSKUNSKAP

Eleven har grundläggande/goda/mycket goda  
kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar 

det genom att  undersöka bland annat hur sociala och 
politiska strukturer i samhället är uppbyggda och  
fungerar och beskriver då enkla/förhållandevis  
komplexa/komplexa samband inom olika samhälls-
strukturer. I beskrivningarna kan eleven använda  
begrepp på ett i huvudsak fungerande/fungerande/väl 
fungerande sätt.

SVENSK HISTORIA
	 VARFÖR? 



Under din PRAO ska du ta reda på/fråga någon på arbetsplatsen 
följande frågor:

1. Ungefär hur många arbetar på arbetsplatsen? Hur är fördelningen mellan kvinnor och män?

2. Vilka olika arbetsuppgifter finns på arbetsplatsen?

3. Vilken utbildning måste man ha för att jobba på din arbetsplats?

4. Hur är arbetstiderna? Hur lång är lunchen? Semester?

5.  Hur är arbetsmiljön – ljudnivå, risk för skador, fysiskt krävande, stressigt, hot osv?

6. Vilka är de tre största fördelarna med jobbet? Vilka nackdelar finns det?

7. Hur bestäms vilken lön man har? Finns det några speciella löneförmåner? Vad finns det för 
utvecklingsmöjligheter inom yrket?

8. Vilket/vilka fackförbund är det som gäller på denna arbetsplats?

9. Vilka två är de största inkomsterna som man har på arbetsplatsen? Vilka är de två största 
utgifterna?

10. Behöver man och i så fall hur gör man reklam för arbetsplatsen?

11. Ungefär hur länge har arbetsplatsen funnits?

Efter PRAO:n kommer du att få redovisa delar av frågorna  
muntligt. 

Nu hoppas vi att du får en bra PRAO.  
Hör av dig om det är något som du undrar över.  

Glöm inte att se de här veckorna som en erfarenhet och  
försök att lära dig så mycket som möjligt!

PRAO-UPPGIFT
Under vecka 12-13


