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Handledningens tema

Den här studiehandledningen bygger på Nordiska 
museets utställning Traditioner. Handledningens 
främsta målgrupp är studerande på kurs C inom 
Sfi, men den kan förhoppningsvis också vara till 
nytta för andra kurser. 

Handledningen tillsammans med utställningen 
är tänkt att ge en inblick i människors liv i det 
förindustriella Sverige, främst under 1800 talet.  
Vi har valt teman som ligger nära oss människor 
och som är utryck för mänsklig kultur: 

p Födelse och dop

p Kärlek och bröllop

p Död och begravning

p Så trodde man... 

Genom handledningen och genom ett besök på 
Nordiska museet hoppas vi ge de studerande en 
inblick i svensk kulturhistoria samt stimulera till 
reflektion kring olika kulturer i ett historiskt men 
också ett samtida perspektiv. 

Besöket på Nordiska museet kan ses som ett del-
moment i kurs C där ett av målen är: 

”Att eleven skall kunna beskriva sina erfaren-
heter av språk, arbetsliv och kulturer och 
jämföra med olika förhållanden i Sverige.”

Ur Skolverket: Kursplan i svenska för invandrare (Sfi) 

Studiehandledningens 
upplägg

Studiehandledningen innehåller fyra teman. 
Varje tema är uppdelat i två delar:

• En förberedande studiedel, med texter, ord-
lista och fotografier från utställningen. Denna del 
arbetar ni med i skolan inför besöket.

• En tillämpningsdel som innehåller frågeställ-
ningar och fotografier. Denna del tar ni med er 
till besöket tillsammans med texterna och ord-
listan i den förberedande delen.

Arbetet i tre steg

För att få ut så mycket som möjligt av besöket 
på Nordiska museet och för att få en tydlig 
koppling till kursmålen rekommenderar vi 
att besöket delas in i tre steg:  

1. Förberedelse i skolan inför besöket

2. Studiebesöket

3. Efterarbete i skolan kopplat till besöket

Antingen kan hela undervisningsgruppen 
arbeta med samtliga teman i studiehandled-
ningen. Alternativet är att fördela handledning-
ens teman så att varje grupp arbetar med ett 
tema eller två. 

Till läraren
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Fler idéer:

För att få en fördjupad bild av det historiska Sverige 
kan ni titta på gamla journalfilmer. Vi rekom-
menderar särskilt en film ur SVTs Öppet arkiv. 
Filmen heter Jönköping 1908 och beskriver en 
marknad i eller strax utanför Jönköping. I filmen 
möter vi bönder med kor som ska köpas/säljas, 
en kvinna som kokar kaffe över öppen eld och 
mycket mer!  Just begreppet marknad finns 
med i studiehandledningen under temat Kärlek 
och bröllop. Filmen (och många andra filmer) 
hittar ni på:  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.
jsp?d=29768&lid=Oppet_arkiv

Att läsa skönlitteratur kan vara ett sätt att närma 
sig historien. Några titlar på Lättläst svenska som 
kan knyta an till ert besök på Nordiska museet: 
 
Fjällstedt, Linnea: En gång i Lappland

Fogelström, Anders: Mina drömmars stad

Lagerlöf, Selma: Kejsarn av Portugallien

Martinsson, Moa: Kvinnor och äppelträd

Strindberg, August: Hemsöborna 

Efterarbete

Att arbeta med texten i skolan:

Arbeta gärna vidare med semantiska fält då man 
plockar ut begrepp som t ex ylle och ”bygger 
på” med begrepp inom samma betydelsefält: 

Ylle – ull – tyg - textil

På museet:

Besök Nordiska museets utställning Svensk 
bostad på plan 4. Där kan ni använda Hannäs-
stugan som en bild av hur handledningens 
”människor” kunde ha bott. 

Frågor att arbeta med kan vara: 

• Hur fick man det varmt i bostaden på 1800-talet?
• Varifrån hämtade man sitt vatten?
                       
I Textilgalleriet på plan 3 kan ni titta på filmer av 
olika textila hantverk i våra datorer. Filmerna ger 
också en bild av hur människor klädde sig, och 
bodde.

Besök också fotoutställningen Bildminnen på 
plan 3. Där visas många vardagsbilder från Sverige, 
bland annat från bönders och statares liv under 
1800- och tidigt 1900-tal. 

Till läraren
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p  Födelse och dop
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Efter förlossningen

Ett barn har just fötts. Det här var för ungefär hundra 
år sedan. Förlossningar var farliga förr i tiden, både för 
mamman och för barnet.

Tiden efter förlossningen var också farlig. Många barn 
dog innan de fyllde ett år, ibland dog de av en vanlig 
förkylning.

Föräldrarna var oroliga. De förstod inte varför några 
barn blev sjuka och dog. Därför försökte de skydda 
barnet mot onda makter, till exempel djävulen och 
trollen.

Det bästa skyddet var att döpa barnet i kyrkan. 
Men innan barnet döptes måste föräldrarna skydda 
det på andra sätt.

När du kommer till Nordiska museet kan du se exempel 
på hur man skyddade nyfödda barn.

Födelse och dop 
Förberedande material

Födelse och dop
Förberedande material
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Lindebarn

Förr i tiden gjorde man blöjor av tyg. Runt blöjan 
lindade man ett annat tyg, en linda.

Man lindade alla nyfödda barn, det var praktiskt för 
mamman. När barnet var lindat låg det stilla. Då kunde 
mamman lämna barnet en liten stund för att gå och 
arbeta.

Man trodde att det var bra för barnet att linda det. 
Annars kunde det få krokiga ben.

På bilden
En linda av tyg

Födelse och dop
Förberedande material



© Nordiska museet 11•2006 �

Dopdräkt

Dopdräkten är gjord av ylle. Den är från början av 
1800-talet och kommer ifrån Småland.                                    

Kvinnan som ägde dopdräkten hyrde ut den till föräldrar 
som inte hade råd att skaffa en egen dopdräkt till sitt 
barn.

Det kostade pengar att hyra den. Om föräldrarna inte 
hade pengar kunde de betala med en brödkaka.

På bilden
En dopdräkt 
från 1800-talet

Födelse och dop
Förberedande material



På bilden
Dopfunten

Dopet

Idag bestämmer alla svenskar själva om man vill döpa 
sitt barn. För hundra år sedan var det annorlunda. 
På den tiden tillhörde alla människor i Sverige den 
svenska kyrkan. Man trodde på samma gud.

På den tiden trodde man att alla nyfödda barn måste 
döpas i kyrkan. Annars kunde djävulen och trollen 
skada barnet. När man döpte barnet fick det också 
ett namn.

Det var barnets faddrar som tog barnet till kyrkan. 
Föräldrarna stannade kvar hemma. Prästen döpte 
barnet. Han använde ett särskilt vatten från dop-
funten (se bilden).

När faddrarna och barnet kom tillbaka från kyrkan 
lämnade gudmodern barnet till föräldrarna och sade:

”Se här får jag glädjen 
att i Jesu namn
lämna dig en kristen 
istället för en hedning.”

Det betydde att prästen hade döpt barnet i Jesu namn. 
Barnet hade blivit en kristen.

Födelse och dop
Förberedande material

© Nordiska museet 11•2006 �



en ceremoni

en djävul

ett dop

att döpa

en fadder

en förlossning

en hedning

krokig

en linda

att linda

ett troll

en vagga

att vagga

(ett) ylle

= en högtidlig stund t ex när någon skall döpas eller få ett pris

= (i t ex kristendomen) en varelse som är symbol för det onda och det dåliga

= några dop, (i kristendomen) en ceremoni i en kyrka då ett barn får ett namn 
    och blir medlem i kyrkan

= ge någon ett namn (hon döptes i kyrkan)

= en person som är med när man döper ett barn och som lovar 
    att ta hand om barnet om föräldrarna inte kan göra det

= när en kvinna föder sitt barn

= en person som har en religiös tro som inte har att göra med
    t ex kristendom, judendom eller islam

= som är böjd eller har kurvor

= ett brett band av tyg

= lägga något flera varv runt något

= en ful figur som liknar en människa. Förr i tiden trodde många 
   människor på troll

= en säng för ett litet barn som man kan gunga från sida till sida, 
    t ex så att barnet somnar.

= sakta röra något/någon från sida till sida (vagga barnet till sömns)

=  tyg som är gjort av ull (från fåren)

Födelse och dop
Ordlista

Födelse och dop
Ordlista
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Födelse och dop
Arbetsuppgifter på museet

Gå till montern som heter Hedning blir kristen. Den ser ut så här: 

I montern kan du se en vagga. Framför vaggan kan du se tre saker som föräldrarna använde 
för skydda sitt nyfödda barn. En av sakerna är ett ljus.

Fråga 1. Vilka tre saker använde föräldrarna för att skydda barnet innan det döptes?

Svar:

1. Ett ljus

2 .......................................................................................................................................................................................................

3 .......................................................................................................................................................................................................

Födelse och dop
Arbetsuppgifter på museet
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Fråga 2. Hur gör vi idag för att skydda nyfödda barn så att de inte blir sjuka eller dör? 
   Prata med varandra och skriv ner era svar.

Svar:  ................................................................................................................................................................................................. 

           ................................................................................................................................................................................................. 

           .................................................................................................................................................................................................

Fråga 3: Titta på dopfunten. Läs texten framför dopfunten. Där står det hur gammal den är. 

Hur gammal är dopfunten?

Svar:  ..............................................................................................................................

Varifrån kommer den?

Svar:  ..............................................................................................................................

Fråga �. Fråga din studiekamrat hur man firar att ett barn har fötts i hans/hennes urspungsland. 
                 Skriv ned svaret. 

Svar:  ................................................................................................................................................................................................. 

Fråga �. Vad heter den ceremoni när man får ett namn på ditt modersmål?

Svar:  ................................................................................................................................................................................................. 

Fråga �. Fråga din studiekamrat hur hon/han fick sitt namn. Skriv ner vad studiekamraten svarade.

Svar:  ................................................................................................................................................................................................. 

           ................................................................................................................................................................................................. 

             ................................................................................................................................................................................................. 

Födelse och dop
Arbetsuppgifter på museet
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p  Kärlek och bröllop
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Kärlek och bröllp
Förberedande material
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Förälskelse och förlovning

Det var vanligt att flickor och pojkar själva bestämde 
vem de ville gifta sig med. När en flicka och en pojke 
blev intresserade av varandra, gav de varandra 
presenter.

Ungefär så här var det när man skulle gifta sig förr i tiden:

Pojken köpte karameller på marknaden och gav till 
flickan. Han kanske också gav henne en liten sked. 
Hon gav honom en ost som hon hade gjort själv.

På bilden 
Pojken ger
en sked till flickan

Kärlek och bröllop
Förberedande material

Flickan och pojken blev mer och mer intresserade av 
varandra. Pojken gav fler presenter till flickan. Han gav 
henne olika redskap som hon kunde använda när hon 
arbetade.  Redskapen hade vackra färger och mönster.
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När det hade gått en tid bestämde sig flickan och pojken 
för att gifta sig. Men först måste de förlova sig. Han gav 
henne en förlovningspresent; ett skrin, en sjal, en 
psalmbok och ett par handskar. Nu fick de sova hos 
varandra fast de inte var gifta.

På bilden
Förlovningspresent: 
ett skrin, en sjal, 
ett par handskar 
och en psalmbok

När du kommer till museet kan du se exempel på 
olika sorters presenter som pojkar har gett till flickor. 
Många presenter är redskap som har vackra färger 
och mönster. 

Kärlek och bröllp
Förberedande material
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Skjortan

Innan de gifte sig gav flickan en present till pojken. 
Hon gav honom en skjorta som hon hade gjort själv. 
Skjortan visade att hon ville vara en duktig fru och en 
trogen kvinna. Pojken hade på sig skjortan när de gifte 
sig. Sedan använde han den inte mer. Men när han dog 
begravdes han i den.

På bilden 
Flickan sydde en skjorta 
till pojken. Den hade han 
på sig när han gifte sig.

På bilden 
Brudens kläder

Bröllopet

Den unga pojken och flickan gifte sig en söndag i december. 
Det kom många människor från andra byar. Alla ville se 
brud och brudgum. Brudens kläder var mycket vackra, 
och hennes smycken lyste.

Kärlek och bröllp
Förberedande material
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Kärlek och bröllp
Förberedande material

Efter bröllopet

Livet förändrades efter bröllopet. Kvinnan flyttade hem 
till sin man och till hans gård. Efter bröllopet tillhörde 
hon de gifta kvinnorna i byn. Man kunde se på hennes 
kläder och på hennes frisyr att hon var gift.

Bruden lånade brudklänningen av prästens fru.
Smycken lånade hon av släkt och vänner.

På huvudet hade hon en brudkrona som var gjord av 
mässing. På den satt det blommor av papper och tyg.

På bilden 
Brudkronan
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att begrava (begravdes)

en brud

en brudgum

en brudkrona

en by

att förlova sig

en gård

en handske

en karamell
 

en krona

att lysa (lyste)

en marknad

(en) mässing

ett mönster

ett redskap

en sjal

ett skrin

ett smycke

en present

en psalmbok

= lägga en död person i en grav

= en kvinna som gifter sig

= en man som gifter sig

= en krona som bruden har på sitt huvud när hon gifter sig

= en liten grupp med bondgårdar eller hus på landsbygden

= lova att gifta sig med varandra

= ett ställe på landet där en bonde har hus, åkrar och djur

= ett plagg som skyddar händerna och har plats för varje finger (te x plasthandske)  

= en liten hård bit godis

= en rund prydnad som t ex en kung eller en drottning har på sitt huvud 
   (t ex brudkrona, kungakrona)

=ge ifrån sig ljus (solen lyser)

= en plats där man köper och säljer något t ex på ett torg

= en blandning av koppar och zink som ofta glänser som guld

= linjer eller figurer på t ex ett tyg

= en sak som är en hjälp när man skall göra något (t ex en visp eller en hammare)

= ett tyg som kvinnor har runt huvudet eller över axlarna

= en liten låda med lock

= en dyr och fin prydnad som en person har på sig, t ex en ring eller ett halsband

= något som man ger bort eller får

= en bok med sånger som man brukar sjunga i kyrkan

Kärlek och bröllop
Ordlista

Kärlek och bröllp
Ordlista
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Kärlek och bröllp
Arbetsuppgifter på museet

Kärlek och bröllop 
Arbetsuppgifter på museet

Gå till den här montern. 

I montern kan du se några av de redskap som pojken gav till flickan. 

     Fråga 1. Känner du igen redskapet?

     Svar:                  JA  NEJ

     
     På svenska heter redskapet:

     . ............................................................................................................................

     På mitt modersmål heter redskapet:

     .............................................................................................................................
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Vad ska man använda redskapet till?

Svar:  ................................................................................................................................................................................................. 

           ................................................................................................................................................................................................. 

           

Fråga 2: Förr i tiden i Sverige kunde man se på en kvinna om hon var gift eller inte.
                 Kan man se på dina studiekamrater i arbetsgruppen om de är gifta?

Svar:                  JA  NEJ

Hur kan man se om någon i arbetsgruppen är gift?

Svar:  ................................................................................................................................................................................................. 

           ................................................................................................................................................................................................. 

Fråga 3: Det var vanligt att pojkar och flickor själva bestämde vem de skulle gifta sig med i Sverige 
                 på 1800-talet. 

   Ska föräldrar bestämma vem man ska gifta sig med?

Skriv några fördelar  .....................................................................................................................................................................

                                       ...................................................................................................................................................................... 

            

Skriv några nackdelar  ..................................................................................................................................................................

                                          ..................................................................................................................................................................

Fråga någon annan i arbetsgruppen om föräldrar ska bestämma vem man ska gifta sig med.

Så här svarade min studiekamrat ............................................................................................................................................
                                                                 
                                                                .............................................................................................................................................
                                         

Kärlek och bröllp
Arbetsuppgifter på museet
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p  Död och begravning
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Ett sista farväl

Fram till början av 1900-talet  dog de flesta svenskar 
i sitt hem där de bodde. Det var inte konstigt att se 
en död människa, det hade de flesta gjort. De som 
var gamla dog av ålder. Barn och unga människor 
dog av sjukdomar och olyckor.

När någon dog hjälpte man varandra. Snickaren i byn 
gjorde kistan. Grannarna tvättade och klädde på den 
döde. De hjälpte också till att gräva graven. Gästerna tog 
med mat till begravningskalaset.

Familjen och vännerna ville ta avsked av den döde. 
Därför låg den döde i en kista i hemmet ett par dagar 
före begravningen.

Död och begravning
Förberedande material

På bilden 
Den döde ligger 
i en kista

Död och begravning
Förberedande material
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Ungefär så här var det när någon dog förr i tiden:

Begravning av 
Karl Hansson

Fiskaren Karl Hansson är död. Han ligger i en kista inne i 
sin fiskebod. Utanför boden ligger det kransar av blom-
mor. Kransarna kommer från begravningsgästerna.

På bilden 
Utanför boden 
ligger kransar

Död och begravning
Förberedande material
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Läraren i byn leder utsjungningen vid Karl Hanssons 
begravning. Utsjungning är en liten andakt som man 
har innan begravningståget lämnar hemmet.

På bilden 
Begravningståget

Begravningståget med Karl Hanssons lik på väg till Rörö 
brygga. Från bryggan tar man båten till kyrkan på 
Öckerö. Familj och vänner bär kistan hela vägen, det 
gör man för att hedra den döde.

På bilden 
Utsjungningen

Död och begravning
Förberedande material
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en andakt

ett avsked

en begravning

en begravningsbyrå

en bod

en brygga

ett farväl
 

en fiskebod

en fiskare

en grav

 att gräva

att hedra

en högtid

ett kalas 
(begravningskalas)

en karamell
(begravningskaramell)

en kista

en krans

en kyrkogård

ett lik

= en stilla stund när man t ex ber till gud eller tänker på sin tro

= när man lämnar någon och t ex inte kan träffas igen på länge

= en högtidlig stund när man lägger en död person i en grav

= ett företag där man får hjälp att ordna en begravning

= ett litet hus där man kan ha t ex verktyg (fiskebod, snickarbod)

= något som man bygger från stranden och ut i vattnet (båten låg vid bryggan)

= avsked från någon som man kanske aldrig träffar igen

= ett litet hus där man har sina redskap som man behöver när man fiskar

= en person som fiskar

= en plats i marken där man har lagt en död person

= göra ett hål eller en grop i marken t ex med en spade

= visa respekt för något/någon

= en fest då man firar något allvarligt och viktigt t ex i kyrkan

= en fest

= en liten hård bit godis

= en avlång låda med lock som man lägger en död människa i och sedan 
    lägger i jorden eller bränner

= en ring av t ex blommor som man har bundit ihop

= ett område där man begraver döda, t ex nära en kyrka

= en död människas kropp

Död och begravning
Ordlista
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ett ljus

obehaglig

en symbol

att sörja

en tradition 

ett tåg

= något som brinner med en liten låga, t ex en rund och avlång stång av stearin

= som gör att man känner sig t ex irriterad, nervös eller rädd, eller att man 
    mår dåligt

= ett tecken eller en bild som har en viss betydelse

= att vara mycket ledsen när t ex någon har dött

= något man brukar göra och alltid har gjort tidigare, t ex på julen eller vid bröllop

= en grupp människor som går på rad efter varandra, t ex för att demonstera

Död och begravning
Ordlista
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Död och begravning  
Arbetsuppgifter på museet

Gå fram till den här montern som ser ut som en kyrkogård.

Många svenskar har som tradition att tända ljus vid gravarna på kyrkogården. Det är ett sätt 
att minnas någon som har dött.  Man gör det speciellt på Allhelgonadagen. Allhelgonadagen 
är en högtid som firas i den kristna kyrkan. 

Fråga 1: Att tända ljus vid gravarna är en ny tradition i Sverige. Läs på skylten på vänster sida    
                  om montern. Där står när man började tända ljus på gravar.

     Man började tända ljus på gravar år  ......................................

     Hur gör man i ditt ursprungsland när man vill minnas 
     någon som är död?

     Svar: .....................................................................................................................
               
               .....................................................................................................................

               .....................................................................................................................

Död och begravning
Arbetsuppgifter på museet
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Fråga någon i arbetsgruppen hur man gör i hennes/hans ursprungsland.

I min studiekamrats ursprungsland gör man så här ....................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Fråga 2: När någon dör i Sverige idag brukar en begravningsbyrå ta hand om allt som man måste         
                  ordna med för begravningen. Fråga någon i din arbetsgrupp: Är det bra att låta en begrav-
                  ningsbyrå ta hand om allt när någon dör? Eller är det bättre att ordna med begravningen
                  själv? Be henne/honom säga några fördelar och några nackdelar.

Några fördelar  ................................................................................................................................................................................

                             ...............................................................................................................................................................................

Några nackdelar  ............................................................................................................................................................................

                                  ............................................................................................................................................................................

Fråga 3: På museet kan du gå in i ett litet rum som ser ut som den fiskebod där Karl Hansson låg död 
                  i sin kista. Läs på skyltarna inne i fiskeboden och ta reda på när Karl Hansson dog.

     Karl Hansson dog år  .....................................................................  
              
                                                              

     Hur känns det där inne? Känns det sorgligt? Känns det vackert?  
     Känns det obehagligt? Diskutera med varandra i arbetsgruppen  
                   och skriv ner det som ni kom fram till.

     Svar:  ...................................................................................................................

                  ..................................................................................................................

                                                       .................................................................................................................. 

På bilden 
Karl Hansson i sin kista.

Död och begravning
Arbetsuppgifter på museet
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p  Så trodde man...
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Om häxor

På 1600 talet trodde många på häxor i Sverige. 

Man trodde att häxor kunde trolla och att de hade kontakt 
med djävulen. Man trodde att häxorna flög till en plats 
som hette Blåkulla. Det gjorde de på skärtorsdagen 
före påsk. Ingen visste var Blåkulla låg. Det fanns bara 
i människors fantasi. På Blåkulla hade häxorna fest med 
djävulen. 

När någon anklagade en kvinna för att vara en häxa, 
så satte man henne i fängelse. Man torterade kvinnan 
för att tvinga henne att erkänna. Nästan alla kvinnor 
blev dömda till döden.

Nästan 300 människor blev dödade för att man trodde 
att de var häxor. De flesta var kvinnor. 

På bilden 
En kvinna anklagas för 
att vara häxa. Hon blir 
torterad.

Så trodde man...  
Förberedande material

Så trodde man...
Förberedande material
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Elin Andersdotter

En av kvinnorna hette Elin Andersdotter och levde på 
1600-talet. Hon kom från en gård som hette Staxäng 
i Bohuslän. Det här är berättelsen om henne:
 
Elin kunde bota sjuka människor så att de blev friska. 
Människor blev rädda för Elin. De trodde att om hon 
kunde göra människor friska, så kunde hon också göra 
människor sjuka.

Man anklagade Elin för många saker. Man sade till 
exempel att hon gjorde en av kvinnorna i byn sjuk. 
Man sade också att hon hade fått ett barn med 
djävulen.

Man satte Elin i fängelse, och tvingade henne att er-
känna. Elin dömdes till döden. Man avrättade Elin 
med halshuggning och man brände hennes kropp 
på ett bål.

Så trodde man...
Förberedande material

Idag

Det är väl ingen som tror på häxor i Sverige idag? Men på 
skärtorsdagen före påsk kan man få se små barn som 
klär ut sig till häxor.

Sedan knackar de på dörren till grannens lägenhet. 
Om grannen är hemma så kanske han eller hon ger godis 
till barnen. Många barn ger en teckning till grannen. 
Det gör de för att tacka för godiset.

När du kommer till museet kan du se fotografier på små 
barn som klär ut sig till häxor.
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att anklaga

att behandla

att bota

att bränna (man brände)

ett bål

att erkänna
 

en fantasi

att flyga (flög)

att halshugga

hemsk

en häxa

att klä ut sig

 påsk

 skärtorsdag 

en teckning

att tortera

att trolla

upprörd

= säga att det är någons fel att något har hänt eller att någon har gjort något fel 

= vara på ett visst sätt mot någon (t ex hon behandlade sin man som om han 
    var ett barn)

= göra någon frisk

= få något att brinna upp med hjälp av eld och försvinna (vi brände upp pappret)

= en stor eld

= säga att man är skyldig t ex till ett brott eller ett fel

= när man kan hitta på sånt som man inte har varit med om eller sett

= att röra sig i luften (te x fåglar, flyplan)

= hugga av huvudet på någon

= som gör att man blir rädd eller som man tycker är obehaglig 
   (krig är alltid hemskt)

= (i sagor ) en elak kvinna som kan trolla

= sätta på sig kläder så att man ser ut som någon annan

= en högtid som man firar i den kristna kyrkan några dagar i mars eller april 
    för att minnas att Jesus dog och återuppstod

= ett gammalt namn på den torsdag som kommer före påsken 

= en bild som man har ritat med en penna eller en krita

= plåga någon för att tvinga henne/honom att erkänna något eller 
    berätta något

= att använda en mystisk kraft för att t ex få någon att bli sjuk eller för att 
    förvandla någon

= mycket arg för att man tycker illa om något

Så trodde man...
Ordlista

Så trodde man...
Ordlista
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Så trodde man...  
Arbetsuppgifter på museet

Gå till den här montern. 

Titta på fotografierna till höger som föreställer barn som har klätt ut sig till häxor. De kallas också 
för påskkärringar. Det är vanligt att barn klär ut sig till häxor/påskkärringar i Sverige idag. 

     
Fråga 1. Har du sett barn som klär ut sig så här i Sverige?

Svar:                  JA  NEJ

Så trodde man...
Arbetsuppgifter på museet
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Berättelsen om Elin är hemsk. Många människor blir upprörda när de tänker på hur man 
behandlade människor som Elin förr i tiden. 

Vad tänkte och kände du när du läste om Elin och när du såg montern?

Svar:  ................................................................................................................................................................................................. 

           ................................................................................................................................................................................................. 

             ................................................................................................................................................................................................. 

Fråga din studiekamrat hur hon/han tänkte och kände.

Svar:  ................................................................................................................................................................................................. 

           ................................................................................................................................................................................................. 

             ................................................................................................................................................................................................. 

Så trodde man...
Arbetsuppgifter på museet
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Orientering
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Om Nordiska museet

Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum. 

Här visas trender och traditioner, liv och arbete i Sverige från 

1500-talet fram till idag.

Museet är grundat av Artur Hazelius år 1872 och museibyggnaden 

på Djurgården stod färdig 1907.

Växel: 
08-519 546 00

Info dygnet runt:
www.nordiskamuseet.se

Välkommen!
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Planskiss över Nordiska museet
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