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Individ och samhälle – Sveriges befolkning och välfärd (v. 41-50)

Läxa nummer 1: Sveriges befolkning och
bakgrunden till det svenska välfärdssamhället

Du ska kunna




Beskriva och förklara hur Sveriges befolkning förändrats perioden 1750-2050 med hjälp av
begrepp (migration, fruktsamhetstal, födelsetal, dödstal m.fl.) och andra verktyg
(befolkningspyramider, den demografiska övergången). (s. 12-19)
Bakgrunden till ”folkhemmet” och välfärdsstaten: ge exempel på reformer, orsaker och
konsekvenser, fördelar och nackdelar. (Lektionsgenomgångar + filmen Folkhemmets baksida)

Toppen
Du förstår och använder alla
begrepp och verktyg
(demografiska övergången,
befolknings-pyramider) med stor

precision
Du identifierar flera komplexa
samband inom områdena:
Sveriges befolkning och
framväxten av
välfärdssamhället
(”folkhemmet”)

Du har mycket god koll på
fakta om Sveriges befolkning
(1750-2050) och framväxten av
välfärdssamhället (tidsperiod,
personer, reformer).

Bra

Okej

Du förstår och använder
flertalet begrepp och verktyg
(befolkningspyramider) med stor
precision

Du förstår och använder flera
begrepp och verktyg

Du identifierar några samband,
varav ett par är komplexa,
inom områdena: Sveriges
befolkning och framväxten av
välfärdssamhället
(”folkhemmet”).

Du identifierar ett par enkla
samband inom områdena:
Sveriges befolkning och
framväxten av
välfärdssamhället
(”folkhemmet”).
Exempel på ett enkelt
orsakssamband: Sveriges
befolkning ökade när
spädbarnsdödligheten
minskade
Du kan grundläggande fakta
om Sveriges befolkning (17502050) och framväxten av
välfärdssamhället (tidsperiod,
personer, reformer).

Du har god koll på fakta om
Sveriges befolkning (17502050) och framväxten av
välfärdssamhället (tidsperiod,
personer, reformer).

(befolkningspyramider).

Läxa nr 1 - samhällskunskap åk 8 HT 2016 Lärare: Tobias Kjellström Skola: Viktor Rydbergs Samskola

Begrepp
Asyl, migration, urbanisering, naturlig folkökning, fruktsamhetstal, emigration, immigration,
demografi, folkhemmet, urbanisering, välfärdssamhälle, dödstal, födelsetal, historiebruk, SAP,
komplexa samband, miljonprogrammet, politiska reformer, push- och pullfaktorer, den demografiska
övergången (transitionen), befolkningspyramid, anhöriginvandring (familjeband), arbetskraftsinvandring.
Urbanisering i Sverige: andel av befolkning som
bor i städer och på landsbygden
Stadsbefolkning

Landsbygdsbefolkning
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Källa: capensis.se (klicka på bilden). Källa diagram: SCB

Reformer 1930- & 1940-talen













Barnrikehus
Folktandvård
Folkpension
Gratis undervisningsmaterial
Fria skolmåltider
Bostadsinspektionen
Bostadskonsulenter
Husmorssemester
Lagstadgad semester 2 veckor
Allmänt barnbidrag (1948)
Kommunerna skyldiga bostäder
Barnbidrag

Bilden till vänster är en valaffisch för SAP från 1940. I
rutan ovan några reformer från 1930-40-talen som
syftade till att skapa ”folkhemmet”, SAPs politiska vision.

Länkar till kunskap om folkhemmet och 30- och 40-talens reformer



Ne.se har artiklar om de flesta begrepp och reformer ovan!
http://www.nordiskamuseet.se/kunskapsomraden/folkhemmet

Reformer 1950-1970-talen









Allmän sjukförsäkring
ATP – pensioner
Socialhjälpen en rättighet
4 veckors semester
Folkbiblioteken byggs ut
Miljonprogrammet
Föräldraförsäkringen
Enhetsskolan - grundskolan
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Diagram: Immigration och emigration 1850-2010

Länkar till kunskap om emigration och immigration (mycket från scb)






http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/inoch-utvandring/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Massutvandring-till-Amerika-slag-motbefolkningen/
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-isverige/befolkningspyramid/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Flera-skal-till-invandring-idag/
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html

