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Välkommen till Nordiska museets 
utställning Hem och bostad! 

Introduktion

Temat för den här studiehandledningen är 
hem och boende. Syftet är att ge en inblick 
i hur människor i Sverige bodde förr och 
att väcka tankar kring boendet idag. 

I handledningen presenteras olika boende-
miljöer som finns att besöka i utställningen 
Hem och bostad på plan 4. 

audioguide 1

Till utställningen finns en audioguide 
att låna, Barnens audioguide. Ni lånar den 
i museets entré. Kombinera studiehand-
ledningen med Barnens audioguide så 
aktiveras fler sinnen! 

fördjupning
I Fatburen, Nordiska museets bibliotek på 
plan 1, finns litteratur, länkar och annat med 
koppling till boende.

webben
• Fakta, föremål och foton ur museets 
bildarkiv kopplat till utställnigen:
www.nordiskamuseet.se/kunskapsomra-
den/hem-och-bostad2

• Album med foton från utställningens 
bildspel: www.flickr.com/photos/nordiska-
museet/sets/72157644682642385/3

• Sök bland museets föremål här: 
www.digitaltmuseum.se4

frågor & boka visning
Mejla visningar@nordiskamuseet.se 
för att anmäla ert besök, ställa frågor till 
våra museipedagoger eller boka visning.

Studiehandledningen passar främst elever 
i årskurserna 3–6 och har anpassats efter 
Lgr II. Studiehandledningen innehåller 
faktafrågor och diskussionsfrågor. 
Uppgifterna kan lösas i grupp eller göras 
på egen hand.

2

1

3

4

http://www.nordiskamuseet.se/kunskapsomraden/hem-och-bostad
http://www.nordiskamuseet.se/kunskapsomraden/hem-och-bostad
http://www.flickr.com/photos/nordiskamuseet/sets/72157644682642385/
http://www.flickr.com/photos/nordiskamuseet/sets/72157644682642385/
mailto:visningar%40nordiskamuseet.se?subject=
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Till läraren
1. Inför besöket

Förarbetet sker i skolan. 

Läs igenom studiehandledningen i god 
tid innan besöket och välj hur ni vill 
arbeta med den. 

Dela in eleverna i mindre grupper och 
fördela boendemiljöerna mellan dem. 

arbetsuppgifter
Varje boendemiljö har fyra olika arbets-
uppgifter. Välj vilka miljöer och vilka 
arbetsuppgifter eleverna ska arbeta med 
innan ni kommer till Nordiska museet.

1. Basuppgift. Utgår ifrån en grundläggande 
beskrivning av boendemiljön och i vissa fall 
av epoken. Låt alltid eleverna arbeta med 
basuppgiften först. 

2–3. Fördjupningsuppgifter. Utgår ifrån 
en mer avancerad text om boendemiljön. 
Kompletterar basuppgiften men går också 
att hoppa över.  

4. Tänk om-uppgift. Tips! Låt alla elever 
arbeta med minst en Tänk om-uppgift.

Ta med eget skrivmaterial, pennor 
och papper, till museet!

Viktigt! 
Anmäl ert besök och förboka antal 
Barnens audioguide i god tid innan
på visningar@nordiskamuseet.se
eller ring 08-519 545 50. 

boendemiljöer

• Hannässtugan, bondemiljö,
  tidigt 1700-tal. 

• Paradsängkammare, adlig miljö, 
  1670-tal, stormaktstiden. 

• Bryggarbostaden, borgerlig miljö,
   1740-tal, frihetstiden. 

• Spisrummet, arbetarbostad,  
  sent 1800-tal.

• Esplanaden, borgerlig miljö, 1886.

• Barnrikegatan, flerbostadshus, 1939. 

     = Barnens audioguide finns till 
         denna miljö

innan museibesöket
Låt eleverna fundera på hur deras hem 
ser ut. Hur många toaletter har de hemma, 
hur många kranar med rinnande vatten? 
Har eleverna frusit hemma, har de ett eget 
rum, kan det bli riktigt mörkt hemma?

Låt eleverna bekanta sig med några viktiga 
begrepp som förekommer i texten till 
boendemiljöerna:

• Adel, präster, borgare, bönder, obesuttna
• Ostindiska kompaniet
• Stormaktstiden, frihetstiden
• Andra världskriget

mailto:visningar%40nordiskamuseet.se?subject=
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Till läraren
2. På museet

gör så här
• Anmäl er i Nordiska museets entré, 
  där ni också hämtar ut era förbokade 
  Barnens audioguide. 
• Samla gruppen framför Gustav Vasa- 
  statyn  i stora hallen och lyssna på 
   introduktionen till Barnens audioguide. 
• Ta hissen upp till plan 4 och gå till-
  sammans genom hela utställningen 
  Hem och bostad. Samla gärna gruppen i
  i förrummet (se kartan på sidan 23)  
  innan eleverna ger sig iväg på egen hand. 
  Förrummet är ett genomgångsrum, 
  vilket kan innebära störningsmoment
  som att andra grupper eller besökare 
  använder rummet.

Tips! Använd kartan på sidan 24
för att hitta i Nordiska museet. 

Tips! Rör dig i utställningen och hjälp 
eleverna komma igång med diskussions-
frågorna.

praktisk info
På plan 1 finns toaletter och garderober.
En tiokrona behövs för att låsa garderoben, 
myntet fås i retur.

Nycklar till kistor att lägga ytterkläder 
och väskor i finns att kvittera ut gratis 
 i Nordiska museets entré.

I entrén finns kartor över Nordiska museet 
och alla utställningar.

Hiss till utställningen Hem och bostad, plan 4, 
finns till vänster om Gustav Vasa-statyn i 
stora hallen. Den andra hissen, mitt emot 
Gustav Vasa, går också till plan 4, men det 
är trappor sista biten. 

mer på tema bostad i museet

Bildminnen 
På plan 3 hittar ni utställningen Bildminnen. 
Där finns en fotodokumentation av en 
hemlös kvinnas boplats. Diskutera hem-
löshet. Vad är ett hem?

Dockskåp
På plan 3 finns flera dockskåp utställda. 
Finns det några dockskåp som påminner 
om de bostäder som eleverna arbetat med?

Folkhemslägenheten
I Stora hallen mittemot restaurangen 
finns en lägenhet från slutet av 1940-talet. 
Vad innebar elektricitet och rinnande 
varmt vatten inomhus för den nyinflyttade 
familjen Johansson? 
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Till läraren
3. Efter besöket

Efterarbetet sker i skolan.

förslag på arbetsuppgifter
• Framtidsvisioner? Låt eleverna bygga
 en modell av framtidens bostad.

• Idealbilder? Titta i inredningsmagasin. 
Koppla det till elevernas egna ideal och 
drömbostäder. Hur vill de bo?

• Berätta! Låt eleverna hitta på en historia 
kring den bostad som de arbetade med 
när de var på museet. Berättelsen ska vara 
ur de boendes perspektiv.

• Gör en egen utställning! Utifrån de 
fotografier och föremål som finns på 
Digitalt museum skapar eleverna en egen 
digital utställning om boende genom tiderna. 

• Undersök er närmiljö. Finns det några 
historiska boendemiljöer i ert närområde? 
Kanske finns det någon boendemiljö som 
liknar den eleverna arbetade med på museet. 
Vilka bodde där? Bor det någon där nu? 
Låt eleverna undersöka om det finns en 
lokal hembygdsförening som kan ge 
information om ert närområdes historia.

fördjupningsmaterial
Fotoskafferiet1 
Här finns bilder ur Nordiska museets arkiv 
som beskriver människors liv från slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet. Utgå 
från bilderna när ni talar om livet i Sverige 
förr i tiden.
www.nordiskamuseet.se/for-skolan/studie-
material/fotoskafferi

Digitalt museum2

Här finns delar av Nordiska museets 
samlingar av fotografier och föremål. 
Här finns också samlingar från flera andra 
svenska museer. Under fliken Mappar kan 
eleverna skapa ett konto med egna mappar 
där de placerar och skriver om sina utval-
da objekt. 
www.nordiskamuseet.se/skolan/skolresur-
ser/digitalt-museum 

Ostindiska kompaniet3

Följ med på resan till Ostindien med hjälp 
av efterlämnade brev, räkenskaper och 
mycket annat.  
ostindiska.nordiskamuseet.se

Stockholmskällan4

Stockholmskällan är stadens kulturarv på 
webben och drivs av Stockholms stad. Här 
hittar du Stockholms och Stockholmarnas 
historia i ord, bild och ljud.
stockholmskallan.se

1

http://www.nordiskamuseet.se/for-skolan/studiematerial/fotoskafferi
http://www.nordiskamuseet.se/for-skolan/studiematerial/fotoskafferi
http://www.nordiskamuseet.se/skolan/skolresurser/digitalt-museum
http://www.nordiskamuseet.se/skolan/skolresurser/digitalt-museum
http://ostindiska.nordiskamuseet.se
http://stockholmskallan.se
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Välkommen till Nordiska museets 
utställning Hem och bostad! 

Till eleven

Med hjälp av utställningen och den här
studiehandledningen kommer du att 
följa med på en resa till olika hem från 
1600-talet fram till idag. Du får se hur 
människor har möblerat och bott i 
Sverige under 400 år. 

Hemmet, möblerna och inredningen 
berättar om vilka som bodde där. 
Om familjen var fattig eller rik, hade låg 
eller hög status med lite eller mycket makt.

Till varje hem eller boendemiljö kommer 
det finnas frågor som du ska fundera på 
och arbeta med. Svaren skriver du ner på 
det papper du har med dig. 

Fråga din lärare eller låna av en klasskamrat 
om du saknar penna och papper. 
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Uppgifter 
4. Hannässtugan

      Börja med att lyssna på audioguiden. 

 
Så här såg många bostadshus ut under 
1600–1800-talet i Sverige. De allra flesta 
bodde på landet under den här perioden. 
Just det här hemmet är från början av 
1700-talet och här bodde en familj med 
flera barn. Dessutom bodde en piga och 
en dräng här. Familjen som levde i Hannäs-
stugan ägde gården med några djur och 
lite mark. De var varken rika eller fattiga. 

Hannässtugan var dubbelt så stor i verklig-
heten, men här visas bara halva bostaden. 
På väggen till höger om stugan finns en bild 
som visar dess riktiga storlek. Det fanns två 
stora rum i huset. Familjen bodde i ett av 
rummen. Det andra rummet användes bara 
när det var fest och för förvaring av filtar, 
täcken och kläder. 

Rummet man bodde i kallades för vardags-
stuga och det är det du kan se här. Vardags-
stugan fungerade både som vardagsrum, 
kök, arbetsrum och barnkammare på en 
och samma gång. Dessutom var det sovrum 
för hela familjen.

uppgift # 1 
basuppgift
• Var tror du att barnen hade sina leksaker?
• Vad tror du de hade för leksaker?
• Hur tror du det skulle kännas att bo så här, 
  utan badrum och elektricitet? 
Diskutera med varandra och skriv ner 
det ni kommer fram till.

Vad?
Bondemiljö, tidigt 1700-tal.  

PLAN 4

här! 



© Nordiska museet 10.12.2014 9

Uppgifter
4. Hannässtugan

Ser du sängen med gardiner? Den var 
föräldrarnas. Pigan, drängen och de stora 
barnen sov på bänkarna som bäddades 
varje kväll. De mindre barnen kunde ligga 
i föräldrarnas säng eller nerbäddade i halm 
nära spisen där det var varmt. Vaggan 
hängde från taket så det lilla barnet inte 
skulle vara nära det kalla golvet. Kom det 
gäster som skulle sova över fick de bäddat 
till sig på bordet eller golvet. Vissa vinter-
nätter var det så kallt i stugan att vattnet i 
hinkarna inomhus frös till is. Under vintern 
bodde även gårdens mindre djur, som gris, 
höns och get, inne i vardagsstugan. Djuren 
behövde också värme när det var riktigt kallt. 

Det kan verka konstigt att hela familjen 
trängde ihop sig i ett rum när man hade två. 
Men det finns en förklaring. Det var krång-
ligt att få det varmt i bostäderna förr. Veden 
skulle sågas, huggas och bäras in i stugan. 
Enklast var det att bara hålla ett rum varmt. 
Vatten hämtades i en brunn på gården och 
bars in med hinkar. 

uppgift # 2 
fördjupning
• Varför valde familjen, som redan bodde  
trångt, att ha sina djur inne i stugan 
under vintern? 
Diskutera med varandra och skriv ner 
det ni kommer fram till.

Ser du ljusstaken mitt på bordet? 
Ljus stöptes (gjordes) hemma på bondgården. 
För att göra ljus behövdes talg (fett) från 
djuren och det fick man vid slakten. Talgen 
räckte inte till så många ljus, därför gällde 
det att vara sparsam och försiktig. Ljusen 
tändes bara vid högtider. Till vardags fick 
man klara sig med hjälp av elden i den öppna 
spisen eller skenet från lysstickor (trästickor). 
Framför spisen står det en stake till lysstick-
orna. Det var ofta barnens uppgift att hålla 
elden vid liv och att spänta (klyva) lysstickor.

Familjen som bodde här hade något i stugan 
som var mycket fint och modernt. En stol! 
Den fick inte vem som helst sitta på. Ofta var 
det pappan eller en fin gäst som satt på stolen. 
För att slippa det kalla golvdraget kunde man 
sätta fötterna på pinnen, tvärslån, längst ner 
på stolen. Resten av familjen satt på bänkarna. 

uppgift # 3
fördjupning
• Hur var det att bo så nära varandra i en 
familj? Verkar det mysigt eller jobbigt? 
Diskutera med varandra och skriv ner det ni 
kommer fram till.

uppgift # 4
tänk om…
• Tänk att du reser tillbaka till början av 
1700-talet och till den här stugan. Vad skulle 
du vilja ta med från din egen tid för att bo 
här? Tänk ut tre saker. 
Skriv ner vilka saker och varför du valde dem. 
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Uppgifter
5. Paradsängkammaren

      Börja med att lyssna på audioguiden. 

 
På Ulvsunda slott bodde greve Anders 
Torstensson med sin fru Christina 
Catharina Stenbock och deras 15 barn. 

Rummet du står i var familjen Torstenssons 
paradsängkammare. Det var inte ett vanligt 
sovrum utan ett slags mottagningsrum där 
viktiga gäster togs emot. Att ha en paradsäng-
kammare i sitt hem gav hög status. Det visade 
att den som bodde i slottet hade gott om 
pengar och var en viktig person i samhället. 
Familjen sov aldrig här, utan använde mindre 
och enklare sovrum som var lättare att 
värma upp. 

Under 1600-talet var Sverige ett stort och 
mäktigt land. Den här perioden kallas stor-
maktstiden. Det var en tid då Sverige låg i 
krig med olika länder. Man kan säga att det 
var på grund av krigen som Sverige blev 
en stormakt.

Den svenska adeln fick mer pengar och makt 
genom krigen. Många adelsmän ville visa att 
de var mäktiga och rika genom att bygga nya 
och större bostäder. De tyckte att det var 
viktigt att möblera fint och bo modernt när 
Sverige blivit en stormakt. Men det var bara 
några få adelsfamiljer som ägde slott på 
1600-talet. De allra flesta bodde i mindre 
och enklare stugor. 

uppgift # 1 
basuppgift
• Vilka tror du bodde i slott under 
   stormaktstiden? 
• Hur skulle det kännas att sova här en natt?
Diskutera med varandra och skriv ner 
det ni kommer fram till.

Vad?
Adlig miljö, 1670-tal, 
stormaktstiden   

PLAN 4

här! 
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Uppgifter
5. Paradsängkammaren

Titta in mellan draperierna som hänger 
runt sängen. Ser du att det ligger ett föremål 
ovanpå täcket? Det är en sängvärmare. 
Den fylldes med uppvärmda stenar. Sedan 
stoppades sängvärmaren in under täcket 
där den hjälpte till att värma upp sängen. 
Att få det varmt i ett stort slott var inte så 
enkelt. I stora rum som detta kunde det 
bli ordentligt kallt på natten. 

På vänster sida om sängen finns den öppna 
spisen. Att elda i en öppen spis var det vanli-
gaste sättet att få värme och ljus i bostäderna 
på 1600-talet. Det gick åt mycket ved för att 
värma upp rummet. Den tunga veden höggs 
och bars upp av slottets tjänstefolk (personal). 

Förutom den öppna spisen var dagsljuset 
den enda ljuskällan i rummet. Vaxljus, 
som var oerhört lyxigt och dyrbart, 
användes mycket sparsamt och bara till 
fest när familjen ville imponera på sina 
gäster. Men det gällde att vara försiktig. 
Levande ljus innebar en stor brandrisk. 

För att sköta ett slott som Ulvsunda behövdes 
mycket tjänstefolk. Några av de som arbetade 
på slottet var pigorna. Pigans arbete var tungt 
och varade från tidig morgon till sen kväll 
varje dag i veckan. Som lön fick pigan mat, 
husrum, kläder och ibland lite pengar. Pigorna 
delade på ett litet rum och ofta även säng. 
Rummet kunde ligga längst upp på vinden 
eller nära köket. Då det blev väldigt kallt i 
slottet på vintern var det nog skönare att sova 
nära köket och den varma spisen. 

Det var stora skillnader mellan adelsfamiljen 
och resten av folket. Hur mycket pigan eller 
drängen än arbetade så kunde de aldrig äga 
ett eget slott.

uppgift # 2 
fördjupning
• Varför var det så mörkt inomhus? 
• Varför bodde adeln i stora slott och 
   herrgårdar när dessa var kalla och svåra 
   att värma upp?
Diskutera med varandra och skriv ner det 
ni kommer fram till.
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           Ser du tavlorna 
              med porträtt 
                                            på barn? 
Mitt emot den stora sängen hänger porträtt 
på barnen Carl Ulrik och Leonarda Amalia 
Torstensson. På 1600-talet skulle barn se ut 
som små miniatyrer av vuxna. 

Det finns fler tavlor på barn i utställningen. 

Hittar du tavlan med barnet? Det är ett 
porträtt av Helena Horn som också levde 
på 1600-talet. 

Det sägs att Helenas ettårige halvbror Axel 
frös ihjäl en oktobernatt för det var så kallt 
i rummet där han sov. Barnens storasyster 
Agneta skrev ner vad som hänt brodern i 
sin dagbok. Om det verkligen var kyla 
pojken dog av vet vi inte. På den här tiden 
var barnadödligheten stor, både i rika och 
fattiga familjer. En vanlig förkylning kunde 
leda till döden.

uppgift # 3
fördjupning
Ser du de snirkliga bokstäverna ovanför 
spisen? Motivet är ett monogram, ett mönster 
som består av en persons initialer (första 
bokstaven i varje namn). 
• Vilka bokstäver kan du se? 
• Vems monogram tror du det är? 
• Vad är ditt monogram?
Diskutera med varandra och skriv ner det ni 
kommer fram till.

uppgift # 4
tänk om…
• Tänk att du reser tillbaka till 1600-talet 
och till det här rummet. Vad skulle du ta 
med dig från din egen tid för att bo här? 
Välj tre saker. 
Skriv ner vilka saker och varför du valde dem.

Uppgifter 
5. Paradsängkammaren

I rummet mellan 
Hannässtugan och 
Paradsängkammaren 
finns den här tavlan 
som föreställer ett barn 
med en tulpan i handen.
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Uppgifter 
6. Bryggarbostaden

      Börja med att lyssna på audioguiden. 

 
Huset du står framför är en kopia av ett 
hus från Högbergsgatan på Södermalm i 
Stockholm. I mitten av 1700-talet bodde 
familjen Hartman här. Förutom pappa Johan 
Ernst, mamma Anna Catharina och deras sex 
barn bodde även husets pigor och drängar 
här. Huset var ett nybyggt modernt stenhus 
med 14 rum och två kök.

Familjen Hartman tillhörde den nya rika 
borgarklassen som hade råd att bygga stora 
bostäder och bo inne i Stockholm. Den här 
perioden kallas frihetstiden, för kungens 
makt minskade medan bland annat borgar-
klassen fick mer makt. Johan Ernst Hartman 
hade blivit rik på sitt bryggeri där det brygg-
des (gjordes) öl. På gården fanns flera hus 
förutom det familjen bodde i. De andra 
byggnaderna användes i tillverkningen 
av öl. På väggen mitt emot huset kan du 
se hela gården.

Det är någon i rummet, framför kakel-
ugnen! Det är en av husets pigor. Hon har 
precis burit upp tung ved för att elda med 
så att rummet ska bli varmt. Kakelugnen 
med sina stängda luckor var brandsäkrare 
och värmde upp rummet bättre än de 
gamla öppna spisarna.

I kakelugnen stannade den varma röken 
från elden kvar och höll rummet varmt 
längre. Därför behövdes inte lika mycket ved 
som till de öppna spisarna. Kakelugnen blev 
mer och mer populär under 1700-talet och 
så småningom ersatte den de öppna spisarna.

uppgift # 1 
basuppgift
• Varför tror du kakelugnen blev så populär?
• Vad skulle du välja? Många fönster för att 
  få ljus men som släpper in kylan, eller 
  mörkt med små och få fönster för att 
  behålla värmen?
Diskutera med varandra och skriv ner det ni 
kommer fram till.

Vad?
Borgerlig miljö, 1740-tal, frihetstiden.
   

PLAN 4

här! 
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Uppgifter
6. Bryggarbostaden

Kika in genom något av fönstren! 
Rummet du ser kallas förmak. Förmaket 
var ett viktigt sällskapsrum för familjen 
och deras gäster, ungefär som vår tids var-
dagsrum. Efter måltiderna samlades familjen 
i förmaket för att vara tillsammans, spela 
kort, läsa eller handarbeta. Under 1700-
talet börjar möblerna och inredningen mer 
likna det vi idag är vana vid. Stolarna blev 
skönare att sitta i med stoppade dynor och 
rundade ryggar. 

För oss som lever på 2000-talet känns 
rummet ganska mörkt. Lampor att lysa upp 
med fanns inte vid den här tiden. Familjen 
följde dagsljuset och gick till sängs när 
mörkret kom eller samlades runt ett enda 
ljus. Vid festliga och speciella tillfällen tände 
familjen de dyrbara och brandfarliga levande 
ljusen i ljusstakar och ljusplåtar på väggen.

Ser du kaffekannan på bordet vid 
fönstret? Det verkar som familjen snart 
ska dricka kaffe. Kaffe var något dyrt och 
fint som snabbt blev populärt i Sverige under 
1700-talet. En annan dryck som också blev 
väldigt populär vid den här tiden var te. 
Tillsammans med andra ovanliga och dyr-
bara varor som porslin, silke, kryddor och 
porslin seglade ett svenskt handelskompani 
hem teet till Sverige från Kina. 

Handelskompaniet kallades för Ostindiska 
kompaniet. Seglatserna (båtresorna) var 
farliga och tog flera månader. Ostindiska 
kompaniets resor och varor gjorde att saker 
från Kina eller föremål som såg kinesiska ut 
(kineserier) blev väldigt efterfrågade. Men 
det var dyrt och bara de med mycket pengar 
hade råd att köpa dessa lyxiga varor.

uppgift # 2
fördjupning
• Kan du se något med kinesisk stil i rummet?
• Varför tror du det blir så populärt med 
  kinesisk stil under den här perioden? 
Diskutera med varandra och skriv ner det ni 
kommer fram till.
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I städerna var det ont om bostäder. 
De flesta människor under 1700-talet 
bodde inte som familjen Hartman. 
Många var fattiga och bodde i trånga, 
dåliga bostäder. För att familjerna skulle 
ha råd med bostad, mat och kläder fick 
även deras små barn arbeta. Barnarbete 
sågs på den här tiden som något nyttigt 
och bra. 

Barn som hade det väldigt fattigt, eller 
vars föräldrar var döda, skickades till 
barnhus. Där fick de arbeta från morgon 
till kväll. För arbetet fick barnen en säng 
att sova i, mat, undervisning och kanske 
lära sig ett yrke. Barnen som bodde på 
barnhus var väldigt utsatta och många 
dog. Arbetet var hårt, reglerna stränga 
och maten ofta dålig. Eftersom kläder 
och skor var dyra kunde det hända att 
barnhusbarnen gick tunt klädda och 
barfota långt in på hösten.

Tips!

Lär känna några av barnhusbarnen som 
levde i Stockholm i mitten av 1700-talet: 
stockholmskallan.se/Soksida/?ft=barnhusflickan
stockholmskallan.se/Soksida/?ft=barnhuspojken
 
Läs om stöldligan på barnhuset:
riksarkivet.se/barnhusets-protokoll-1

Ritningar över Bryggarbostaden:
stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=10785

uppgift # 3
fördjupning
• Finns det personer som tigger på våra 
gator idag? 
• Hur kommer det sig att de tigger, tror du? 
Diskutera med varandra och skriv ner det ni 
kommer fram till. 

uppgift # 4
tänk om…
• Tänk att du reser tillbaka till 1700-talet och 
till det här rummet. Vad skulle du vilja ta 
med dig från din egen tid för att bo här? 
Tänk ut tre saker. 
Skriv ner vilka saker och varför du valde dem.

Uppgifter 
6. Bryggarbostaden

http://stockholmskallan.se/Soksida/?ft=barnhusflickan
http://stockholmskallan.se/Soksida/?ft=barnhuspojken
http://riksarkivet.se/barnhusets-protokoll-1
http://stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=10785
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Uppgifter 
7. Spisrummet

      Börja med att lyssna på audioguiden. 

 
Kika in i Spisrummet, den lilla modellen 
i glasmontern. 

Under slutet av 1800-talet flyttade många 
människor från landet in till storstäderna. 
Det var i städerna som fabriker och verk-
städer låg och det var där det fanns arbete. 
Men var skulle alla bo? I Stockholm fanns 
det alldeles för få bostäder. En del människor 
var så desperata att de bosatte sig i uthus 
och små skjul. Då fick de åtminstone tak 
över huvudet.

För att bli av med bostadsbristen i Stockholm 
byggdes det många stora hyreshus, bland 
annat på Södermalm och i Vasastan. Lägen-
heterna i husen var små och enkla. Ibland 
hade de bara ett rum, som här. Rummet 
fungerade både som vardagsrum, sovrum, 
och kök. Därför kallades det för spisrum. 
Kakelugnen i hörnet, där mamman står, 
användes både för att värma upp rummet 
och laga mat.

uppgift # 1 
basuppgift
• Finns det människor som bor i skjul 
i Sverige idag? 
• Varför är det så?
Diskutera med varandra och skriv ner 
det ni kommer fram till.

Vad?
Arbetarbostad, sent 1800-tal.   

STORA HALLEN

här! 
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Uppgifter
7. Spisrummet

Hur många sängar kan du hitta? Trots att 
lägenheterna var små och inte så dyra hade 
många familjer ändå svårt att få ihop pengar 
till hyra och mat. Ett sätt att få mer pengar 
var att ha en person inneboende, någon som 
betalade för att få låna en madrass på golvet 
eller säng att sova i. Med en inneboende blev 
det lättare att betala hyran. Men det blev 
samtidigt mindre plats att bo på. I vissa hem 
var det så trångt och ont om sängplatser att 
man fick sova i olika omgångar. Tänk att leva 
och bo så nära någon du inte känner. 

uppgift # 2 
fördjupning
• Hur många personer tror du bodde i den 
här bostaden? 
• Var tror du barnen hade sina leksaker? 
Diskutera med varandra och skriv ner 
det ni kommer fram till.

Tips!

Titta på bilder av bostäder från slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet:
www.nordiskamuseet.se/for-skolan/studiematerial/
fotoskafferi
 
Läs mer om bostadsbristen i Stockholm 
kring sekelskiftet 1900: 
stockholmskallan.se/Tema/Valfard/Bostader/

Titta på bilder och läs texter om nöd-
bostäderna i slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet: 
stockholmskallan.se/Soksida/?nid=30026&tab=image
&ft=n%C3%B6dbost&excludedtypes=4&hits=0

Läs mer om utedass och avlopp i Stockholm: 
http://stockholmskallan.se/Tema/Valfard/Vatten2/

Ser du vattenhinken? Vattnet hämtades 
för de mesta från en pump på gården. Det 
var tungt att bära de fyllda vattenhinkarna 
upp för alla trappor. Därför var man noga 
med att inte slösa på vattnet. Det var svårt 
att hålla sig själv och bostaden ren. Något 
bra ställe att tvätta sig på fanns inte och i 
smutsen och trängseln spreds sjukdomar.  

På gården fanns utedass dit familjen gick 
för att uträtta sina behov. Det gick också att 
använda pottan som stod under föräldrarnas 
säng. Barnen fick hjälpa till att både hämta 
vatten och tömma pottan. Vad skulle du 
välja? Gå ensam ut i mörkret till dasset 
där du kunde stänga dörren om dig? Eller 
använda pottan inne i rummet med resten 
av familjen och inneboende som publik?

uppgift # 3
fördjupning
• Hur fick familjen som bodde här värme 
och vatten? 
• Fanns det toalett? 
• Hur tror ni att det luktade här? 
Diskutera med varandra och skriv ner 
det ni kommer fram till.

uppgift # 4
tänk om…
• Tänk att du reser tillbaka till 1800-talet 
och till det här rummet. Vad skulle du vilja 
ta med dig från din egen tid för att bo här? 
Tänk ut tre saker. 
Skriv ner vilka saker och varför du valde dem.

http://www.nordiskamuseet.se/for-skolan/studiematerial/fotoskafferi
http://www.nordiskamuseet.se/for-skolan/studiematerial/fotoskafferi
http://stockholmskallan.se/Tema/Valfard/Bostader/
http://stockholmskallan.se/Soksida/?nid=30026&tab=image&ft=n%C3%B6dbost&excludedtypes=4&hits=0
http://stockholmskallan.se/Soksida/?nid=30026&tab=image&ft=n%C3%B6dbost&excludedtypes=4&hits=0
http://stockholmskallan.se/Tema/Valfard/Vatten2/
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Uppgifter 
8. Esplanaden 

 
Här ser du en salong, alltså ett finrum, 
där en grosshandlare bodde med sin fru 
och fyra barn. En grosshandlare var en 
slags köpman eller affärsman. Så här kunde 
det se ut i ett rikt och förmöget hem under 
slutet av 1800-talet. 

I våningen fanns sju rum och kök. I salongen 
satt man bekvämt i mjuka möbler, med en 
tjock matta under fötterna. På väggar och 
på hyllor fanns tavlor och vackra prydnads-
saker att titta på. 

I fina hem som det här fanns det ofta ett 
särskilt rum där familjen kunde tvätta sig 
rena. Det var inte som våra badrum, där 
fanns till exempel ingen toalett. Istället 
kunde det finnas ett torrdass, där kärlen 
tömdes av tjänstefolket på natten. Annars 
var det i pottan eller ute på dasset som 
behoven uträttades. Vattenklosetter, eller 
toaletter som vi säger idag, blev vanliga 
först på 1900-talet.

uppgift # 1 
basuppgift
Jämför Esplanaden med Spisrummet, den lilla 
modellen mitt emot som ser ut som ett dock-
skåp. I Spisrummet bodde en hel familj i ett 
rum. Se bild här under. 
• Hur skiljer sig de två familjernas bostäder åt?  
• Finns det skillnader i hur olika boende i 
  Sverige ser ut idag?  
Diskutera med varandra och skriv ner 
exempel på skillnaderna mellan 
Spisrummet och Esplanaden. Skriv också 
ner något exempel på skillnader mellan 
olika boenden idag.

Vad?
Borgerglig miljö, 1886

   

PLAN 4

här! 
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Uppgifter
8. Esplanaden

Ser du lampan på bordet?
Det är en fotogenlampa som familjen 
tände när det blev mörkt. Fotogenlampan 
var den vanligaste lampan i slutet av 
1800-talet och i början av 1900-talet. 
Lamporna kunde stå på bordet, hänga i 
taket eller på väggen. Tänk vilken skillnad 
det måste ha varit när fotogenlampan kom: 
enkel att tända, lätt att förflytta och mindre 
brandfarlig än levande ljus. 

Tidigare var det bara dagsljus och skenet 
från den öppna spisen eller kakelugnen 
som gav rummet ljus. Levande ljus, gjorda 
av talg (djurfett) eller vax, var mycket dyr-
bara och tändes bara vid festliga tillfällen. 

Under 1800-talet började ljusen tillverkas 
av stearin som var ett billigare material. 
Stearinljus kunde därför användas 
oftare då de inte var lika dyra.

Under vintern eldades det i den vita 
kakelugnen som står till vänster i rummet. 
Kakelugnen blev snabbt varm och höll 
sig varm i många timmar efter att elden 
slocknat. I den här lägenheten fanns det 
kakelugnar i nästan varje rum. Att hålla 
kakelugnen varm var tjänstefolkets 
(personalens) uppgift. 

uppgift # 2
fördjupning
• Från vilken tid kommer den här bostaden?
• Hur fick den här familjen värme och ljus 
   i rummen?
Diskutera med varandra och skriv ner det ni 
kommer fram till.
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Titta till höger om Esplanaden-
våningen! Här ser du en monter med 
olika lampor. Läs texterna i montern. 
Några av lamporna drivs av elektricitet. 
Elektricitet var helt nytt och väldigt 
modernt i slutet på 1800-talet. 

De första elektriska lamporna kunde 
bara tändas utomhus. De blev så varma 
att det rök om dem. Men på 1870-talet 
utvecklades lamporna så att de även kunde 
användas inomhus.

uppgift # 3
fördjupning
• Hur tror du elektriciteten kom att 
förändra livet i lägenheten? 
Diskutera med varandra och skriv ner 
det ni kommer fram till.  

uppgift # 4
tänk om…
• Tänk att du reser tillbaka till 1800-talet 
och till den här våningen. Vad skulle du 
ta med dig från din egen tid för att bo här? 
Tänk ut tre saker. 
Skriv ner vilka saker och varför du valde dem.

Tips!

Titta på fotografier från liknande 
våningar i Stockholm:
http://stockholmskallan.se/
Soksida/?sub=30%2c315&tab=image

Uppgifter 
8. Esplanaden

http://stockholmskallan.se/Soksida/?sub=30%2c315&tab=image
http://stockholmskallan.se/Soksida/?sub=30%2c315&tab=image
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Uppgifter 
9. Barnrikegatan

      Börja med att lyssna på audioguiden. 

 
På 1930-talet var många av de gamla 
bostadshusen i städerna omoderna med 
trånga, mörka lägenheter. I en del hyreshus 
delade flera familjer på en toalett. På vissa 
håll fanns det fortfarande utedass på gården. 

Under den här tiden började det byggas en 
ny slags bostäder i Sverige. De nya husen 
byggdes utanför städerna, i närheten av 
naturen. Husen skulle inte byggas för nära 
varandra, solen skulle kunna lysa på alla hus. 

Tanken med att bygga moderna och ljusa 
bostäder nära naturen var att husen skulle 
vara bra och hälsosamma för barnfamiljer. 
Det skulle också finnas badrum där de 
boende kunde göra sig själva och sina kläder 
rena. På så sätt skulle sjukdomar som 
tuberkulos stoppas.

Lägenheterna var små, de flesta med ett 
eller två rum och kök. Men bostäderna var 
praktiska och hyran ganska låg. Det fanns 
rinnande varmt och kallt vatten i både kök 
och badrum. I badrummet fanns också 
toalett. Nu slapp familjen gå ut på gården 
för att hämta vatten eller gå på dass. Tänk 
vad skönt att slippa springa ut en mörk och 
kall vinternatt för att kissa! Eller slippa bära 
in vatten och sedan värma det på spisen för 
att kunna ta ett bad. 

uppgift # 1 
basuppgift
• Den här bostaden är från år 1939. 
Hur länge sedan är det?
• Känner du någon som var barn då? 
Om du gör det, vem då?
Diskutera med varandra och skriv ner 
det ni kommer fram till.

Vad?
Flerbostadshus, 1939.   

STORA HALLEN

här! 
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Uppgifter
9. Barnrikegatan

I den här lägenheten bodde fyra barn 
med mamma och pappa. Rummet du tittar 
in i är deras finrum. Det var vanligt att 
ha ett särskilt finrum som inte användes 
så ofta, även om man bodde trångt. 

Familjen använde finrummet mest till 
helgen och under högtider. Vanliga dagar 
höll de till i köket även om det rummet 
var mycket mindre. I finrummet fick 
barnen inte leka. Här skulle det vara 
lugn och ro. På nätterna blev finrummet 
föräldrarnas sovrum. 

Soffan är en bäddsoffa. Den går att dra 
ut och göra om till säng. Varje kväll 
bäddade föräldrarna om soffan till säng. 
Barnen sov i det andra rummet och i köket. 

uppgift # 2 
fördjupning
• Kan det vara så att det finns familjer
med två vuxna och fyra barn som bor
i en lägenhet med två rum och kök idag?
Diskutera med varandra och skriv ner 
det ni kommer fram till.

Tips!

Titta in i barnrikehuset på Stickelbärsvägen:
stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=28037

Fler områden med barnrikehus i Stockholm:
stockholmskallan.se/Soksida/?advanced=1&tab=ima
ge&hits=4,6,2,1&ft=barnrike&excludedtypes=12%2c
4%2c6%2c11

Ser du radion? På lördagskvällen kunde 
familjen samlas framför radion och lyssna 
på olika program, som nyheter och under-
hållning. Det fanns ett barnprogram som 
hette Barnens brevlåda. Programmet var 
mycket populärt och sändes i mer än 40 år. 
Hit kunde barn skicka brev, komma som 
gäster för att sjunga, spela instrument eller 
berätta något. 

Den här kvällen lyssnade familjen extra noga 
på nyheterna. I Europa var det oroliga tider, 
andra världskriget hade brutit ut. Människor 
var rädda för vad som skulle hända. Tänk om 
Sverige också drogs in i kriget? Hur skulle 
det bli för familjen då? Frågorna var säkert 
många och oron stor.

uppgift # 3
fördjupning
• Den här lägenheten har många likheter 
med dagens bostäder, men den är också 
annorlunda. Vilka likheter och skillnader 
kan du se? 
Diskutera med varandra och skriv något 
som är likt och något som är annorlunda 
i den här lägenheten jämfört med hur hem 
kan se ut idag. 

uppgift # 4
tänk om…
•  Tänk att du reser tillbaka till 1939 och till 
det här rummet. Vad skulle du ta med dig från 
din egen tid för att bo här? Tänk ut tre saker.
Skriv ner vilka saker och varför du valde dem.

http://stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=28037
http://stockholmskallan.se/Soksida/?advanced=1&tab=image&hits=4,6,2,1&ft=barnrike&excludedtypes=12%2c4%2c6%
http://stockholmskallan.se/Soksida/?advanced=1&tab=image&hits=4,6,2,1&ft=barnrike&excludedtypes=12%2c4%2c6%
http://stockholmskallan.se/Soksida/?advanced=1&tab=image&hits=4,6,2,1&ft=barnrike&excludedtypes=12%2c4%2c6%
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Karta över 
utställningen
Hem och bostad 
på plan 4 

•

Förrum, 
samling för grupper

Paradsängkammaren

STORA HALLEN



Bryggarbostaden

Spisrummet

Esplanaden

Barnrikegatan

Hannässtugan



© Nordiska museet 10.12.2014 24

Karta över
Nordiska museet

rörelsenedsatta



© Nordiska museet 10.12.2014 25

Vad är  
Nordiska museet?

För skolbesök och visningar
E-post visningar@nordiskamuseet.se 
Telefon 08-519 545 50 
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