
DIN SJUKDOM

Du har hosta och feber. Din pappa 
säger att du är lat och vill smita från 
arbetet. Men du mår verkligen dåligt. 
Tänk om du dör!

Din farmor tror att du har retat älvorna
Kanske har farmor rätt. Kanske är du sjuk 
för att du har kissat på älvornas äng. 
Sjukdomar måste ju bero på något. Ingen 
har hört talas om bakterier och virus ännu. 
Inte ens läkaren i stan. 

Vem hjälper dig?
Ni har inte pengar till en läkare. Men far-
mor har frågat en botare som brukar hjälpa 
sjuka människor. Botaren tycker att du ska 
gnugga dig mot en bräda som en gris har 
gnidit sig mot. 

Kommer du att överleva?
Ja. Du har lunginflammation, men din 
kropp är stark och klarar av bakterierna.

 

You have a cough and a fever. Your 
dad says you’re just lazy and want to 
avoid working. But you feel really ill. 
What if you die!

Your grandma says it’s because you 
angered the fairies
Maybe grandma is right. Maybe you’re ill 
because you peed in their field. There must 
be a reason why people get sick. People 
don’t know about bacteria or viruses. 
Not even the doctor in town.

Who can help you?
There’s no money for a doctor. But grandma 
asked a healer who cures sick people. The 
healer tells you to rub yourself against a 
board that a pig rubbed itself against.

Will you ever get well?
Yes. You have pneumonia, but your body 
is strong and can fight off the germs.

1880

1940-tal
  

Nu vet läkarna vad bakterier och 
virus är. Penicillinet är uppfunnet. 
Det är inte längre lika dyrt att gå 
till doktorn. 

1980-tal
  
Nu kan läkarna bota ännu fler 
sjukdomar. Det är inte bra att 
ha lunginflammation, men inte 
längre lika farligt.

The 1940’s
 

Now doctors know about  
bacteria and viruses.  
Penicillin has been invented. 
And people can afford to see  
a doctor.

The 1980’s
 
Doctors can cure more  
diseases. Pneumonia is still  
a serious disease, but it’s  
not as deadly. 



DIN SKOLA

Du är tio år gammal och går i skolan 
varannan dag. Din mamma och pappa 
tycker att det är onödigt mycket. 
Du kan ju redan läsa, säger dom.

Dina föräldrar vill att du arbetar istället
Det finns mycket att göra på er bondgård. 
Men du tycker om att gå i skolan, och du 
gillar din fröken. Hon är glad, hon luktar 
gott, och hon berättar om världen. 

Du har fått lära dig att läsa, skriva 
och räkna
Ni sjunger psalmer om Gud. Och lär er 
namnen på alla kungar och sjöar. Idag 
berättade fröken om Himalaya, det högsta 
berget på jorden. Det pirrar i dig när du 
tänker på allt spännande som finns i världen. 

 

You are ten years old and go to school 
every other day. Your mummy and 
daddy say that’s too much, because 
you already know how to read.

Your parents want you to work instead
There’s so much to do on the farm. But 
you love going to school, and you like your 
teacher. She is friendly, and she smells nice, 
and she tells you about the world.

You have learned to read, write and  
do sums
You sing hymns about God. And learn 
the names of all the kings and lakes. Today, 
the teacher talked about the world’s highest 
mountain in the Himalayas. It’s exciting 
to think about all the wonderful things in 
the world.

1880

1940-tal
  

Nu går nästan alla barn i Sverige 
minst sju år i skolan. Efter det 
börjar många att arbeta. 

1980-tal
  
Nu måste alla barn i Sverige gå 
minst nio år i skolan. De flesta 
fortsätter sedan till gymnasiet.

The 1940’s
 

Nearly all kids in Sweden  
go to school for at least seven 
years now. After that, many  
of them go out to work.

The 1980’s
 
All kids in Sweden have to  
attend school for at least nine 
years. Most kids go on to  
upper secondary school.



DINA KLÄDER

För två år sen ärvde du din systers skor. 
Nu är de för små, och det gör ont i fötterna. 
Men du kan i alla fall gå till skolan. Fast 
det är snö.

Så fort snön smälter ska du gå barfota igen
Det är kallt i början men du är van. Du 
längtar efter att ärva din storebrors skor 
nästa vinter. Alla dina kläder har någon 
annan haft före dig. 

Du får skäll när du kommer hem
Det har gått hål i dina strumpor. Nu måste 
din mamma laga dem igen. Ni har inte 
tillräckligt mycket ull för att sticka nya. Din 
mamma syr och stickar familjens alla kläder. 

 

Two years ago, your sister’s shoes were 
passed down to you. They’re too small 
now and make your feet hurt. But at 
least you can walk to school. Even in 
the snow.

As soon as the snow melts, you’ll walk 
barefoot again
It is cold in the beginning but you are used 
to it. Next winter, you will get your big 
brother’s shoes. All your clothes are hand-
me-downs.

You get scolded when you come home
You’ve worn holes in your socks. Now 
mummy has to darn them again. There’s  
not enough wool to knit new ones. Your 
mother sews and knits all the family’s clothes.

1880

1940-tal
  

Det är fortfarande ovanligt att 
köpa barnkläder. Många ärver 
från syskon. Och det är vanligt 
att mammor syr och stickar  
kläder hemma.

1980-tal
  
Det har blivit billigt att köpa  
kläder. Det beror på att de  
tillverkas utomlands, i länder  
där människor tjänar mindre.   
I Norden äger de flesta fler  
kläder än de behöver.

The 1940’s
 

It’s still unusual to buy  
children’s clothes. You wear 
cast-offs from older siblings. 
And mother sews and knits 
your clothes at home.

The 1980’s
 
Clothes are cheaper to buy now. 
That’s because they are made 
in countries where people 
get paid less. In the Nordic 
countries most people have 
more clothes than they need.



DITT ARBETE

Du är tolv år och bor på en fabrik 
tillsammans med din lillebror. Ni blir 
väckta klockan tre på morgonen för 
att arbeta. På kvällen är din bror så trött 
att du måste bära honom till sängen.

Ni är lediga på söndagarna
Då hälsar ni på hemma hos era föräldrar. 
Pappa gråter när ni går tillbaka till fabriken 
på kvällen. Men ni behöver tjäna egna 
pengar. Ni är ju stora nu. 

Du hör talas om att barnarbete har 
förbjudits
Någon berättar att en ny lag förbjuder barn 
under tolv år att arbeta i fabrik. Men du 
måste ha hört fel – för din lillebror är bara 
tio och han arbetar ändå. 

 

You are twelve years old and work in a 
factory with your younger brother. They 
wake you up at three in the morning 
to start working. In the evenings, your 
brother is so tired you have to carry 
him to bed.

You get Sundays off
That’s when you visit your parents. Daddy 
cries in the evening when it’s time for you 
to return to the factory. But you need to 
earn money. Because you’re grown up now.

You hear that they’ve passed a new law 
against child labour
Someone tells you that it’s against the law 
to employ children under the age of 12 in 
factories. But that must be a mistake –  
because your brother still works, and he’s 
only ten.

1880

1940-tal
  

En del barn hjälper sina föräldrar 
mycket, till exempel om de har en 
bondgård. Men inga barn arbetar 
på fabriker längre.

1980-tal
  
Barn kan göra enklare arbeten 
för att tjäna egna fickpengar. 
Till exempel gå ut med grannens 
hund. En del föräldrar betalar 
sina barn när de hjälper till hemma.

The 1940’s
 

Some kids help their parents 
a lot. Especially if they have a 
farm. But no children work in 
factories any more.

The 1980’s
 
Children can do lighter tasks 
to earn pocket money. Things 
like walking the neighbour’s 
dog. Some parents pay their 
kids to help out at home.



DITT HEM

Du bor trångt och ert hus är litet. Du och 
dina syskon delar säng. På andra sidan 
rummet sover era föräldrar. I kökssoffan 
snarkar mormor.

Elden slocknar aldrig helt i spisen
Ändå är det kallt när du vaknar. Vattnet som 
du hämtade i går har frusit till is i hinken. 
Du måste krossa den tunna isen för att 
göra frukost. 

Det finns inga vattentoaletter
Istället har ni ett dass. Det ligger utomhus 
vid lagården. Ni har också en potta under 
sängen. 

Allt ert vatten hämtar ni från brunnen
Du tvättar dina händer varje dag och ansiktet 
ibland. Innan jul badar hela familjen i en 
balja med vatten som ni har värmt på spisen. 
Du får bada sist.

 

You all live together in a tiny cottage. 
You share a bed with all your siblings. 
Your parents sleep in the same room. 
Grandma snores in the kitchen sofa.

The kitchen stove is always burning
But it’s still cold when you wake up. The 
bucket of water you fetched yesterday is 
frozen. You have to break the ice crust to 
make breakfast.

There is no toilet
Instead, there’s the outside privy. It’s next 
to the barn. You also have a potty under 
the bed.

All your water is fetched from the well
You wash your hands every day, and 
some- times your face. Before Christmas, 
the whole family has a bath in a tub, with 
water heated on the stove. You have to wait 
until last for your turn.

1880

1940-tal
  

Nu har många hem både rinnande 
vatten och elektricitet. En del  
människor flyttar till nybyggda  
hus med badrum. Men många 
bor fortfarande trångt.

1980-tal
  
Nu bor de flesta familjer i Sverige 
i fler än ett rum. Nästan alla har 
både badrum och elektricitet.

The 1940’s
 

Many homes have both 
electricity and running water.  
Some people move to newly-
built housing with bathrooms. 
But many still live in over- 
crowded flats.

The 1980’s
 
Now most families in Sweden 
have more than one room to 
live in. Nearly everyone has a 
bathroom and electricity.



Nu gör fabriker mycket av  
maten. Människor handlar till 
exempel bröd, korv och ost i  
affären. För att betala behöver 
de pengar. I Sverige kan de allra 
flesta äta sig mätta varje dag. 

Affärerna säljer mat från hela 
världen. Människor är nu  
vana vid att köpa mat som är 
nästan färdiglagad, till exempel  
köttbullar eller fiskpinnar. 
Många storhandlar och köper 
mer än de kan äta upp. 

A lot of the food is made in 
factories. People buy things 
like bread, sausage and cheese 
from the store. They need 
money to pay for it. In Sweden, 
most people can afford to eat 
their fill every day.

The supermarkets sell food 
from all over the world.
People are used to buying 
readymade food, such as fish 
fingers and meatballs. Many 
people do a weekly shop and 
buy more than they can eat. 

DIN MAT

Du äter kokt potatis och gröt nästan 
varje dag, men du klagar aldrig. Dina 
föräldrar säger att du ska vara tacksam 
som får mat. De har berättat om din 
moster som dog av svält. 

Hela familjen arbetar för att ni ska 
kunna äta 
Du sköter om korna och grisen. Du tar 
upp potatis, hugger ved och lagar gröt.

Till jul slaktar ni grisen 
Då blir det fest. Men ni äter inte upp allt 
kött direkt. Det måste räcka länge.
 
Kommer det bli lagom mycket 
sol och regn?
Varje sommar oroar sig de vuxna över  
vädret. Tänk om djuren inte får tillräckligt 
med mat från ängen? Tänk om det inte  
växer på åkern? Då kommer ni att svälta 
i vinter.

You get boiled potatoes and porridge 
almost every day, and you never 
complain. Your parents tell you to be 
grateful for what you get. They also 
told you about your aunt, who starved 
to death. 

The whole family has to work to put 
food on the table
You tend the cows and the pig. You dig up 
potatoes, chop firewood and make porridge.

The pig is slaughtered for Christmas
It’s a feast. But you don’t eat all the meat  
at once. It has to last for a long time. 

Will there be the right amount of 
sun and rain?
Every summer, the grown-ups worry about 
the weather. What if there’s not enough 
grass for the livestock! What if the grain 
doesn’t grow in the field? Then you will 
starve next winter.

1880

1980-tal The 1980’s

1940-tal The 1940’s



DIN RESA

Du är ett av miljontals barn som drabbas 
av andra världskriget.

Du kommer från Tyskland
Du är ett av 500 judiska barn som får 
tillåtelse att komma till Sverige. Det är för 
att ni blir förföljda i ert land. Sen stängs 
gränsen nästan helt för judiska flyktingar. 
När den öppnas igen är det för sent för 
din familj. 

Du kommer från Finland
Du är ett av 70 000 finska barn som kommer 
till Sverige på grund av kriget i Finland.  
En del av er adopteras av svenska familjer. 
Men de flesta åker tillbaka till Finland när 
kriget är slut. Du reser tillbaka fast du 
egentligen inte vill. 

Du kommer från Norge
Men du bor i Sverige tillsammans med dina 
föräldrar och syskon. Norge är ockuperat 
och ni kan inte hälsa på släkten längre. 
Breven ni får är censurerade. Dina föräldrar 
oroar sig för framtiden. 

You are one of millions of kids who are 
affected by the Second World War.

You come from Germany
You are one of the 500 Jewish children who 
are granted permission to come to Sweden 
because of the persecution of Jews in your 
country. Then the border is closed almost 
entirely for Jewish refugees. When it opens 
again, it’s too late for your family. 

You come from Finland
You are one of the 70,000 Finnish kids 
who come to Sweden because of the war 
in Finland. Some of you are adopted by 
Swedish families. But most of you return to 
Finland after the war. You go back, but you 
would have preferred to stay in Sweden. 

You come from Norway
But you now live in Sweden with your  
parents and siblings. Norway is occupied, 
and you can’t visit your family there anymore.  
The letters you get have been censored. 
Your parents worry about the future.

1938–1945



DITT RUM

Förut hade du eget rum. Sen skilde sig 
era föräldrar. Nu måste du dela med ditt 
syskon. Men det gör inte så mycket, att 
sova i våningssäng är ganska mysigt. 
 Dessutom är ert rum så snyggt. Ingen 
har så ballt rum som ni.

Dina kompisar vill alltid följa med 
hem till dig
Det finns så många kul grejer att göra här. 
Ni kan spela, läsa tidningar, lyssna på musik. 
Tyvärr tycker ditt syskon också om att ta 
hem kompisar. 

Det du saknar
Det enda du saknar är ett levande djur. 
Tänk vad härligt det skulle vara. Helst vill 
du ha en katt eller hund. Annars en kanin 
eller en hamster. I värsta fall ett akvarium. 

You used to have your own room. But 
then your parents split up. Now you have 
to share with your sibling. But it’s okay, 
the bunkbed is quite cosy. 
 And your room is really nice. Nobody 
has a cooler room than yours.

Your friends always want to come over
There’s so much fun stuff to do here. You 
can play games, read magazines, listen to 
music. But your sibling also likes to have 
friends over. 

What you miss
The only thing you miss having is a pet. A 
pet would be so cool. A cat or a dog would 
be the best. But a rabbit or a hamster would 
also be okay. Or an aquarium, at least. 

1989



ANDR A  
VÄRLDSKRIGET

Mellan 50 och 60 miljoner människor 
dog på grund av andra världskriget. 
Flera världsdelar var inblandade i kriget: 
Europa, Nordamerika, Asien och Afrika. 
Många europeiska länder anfölls och 
ockuperades av Tyskland. 

Militära allianser
Storbritannien brukar räknas som ledare 
för de allierade. Det var de länder som stred 
mot det nazistiska Tyskland. Axelmakterna 
kallas de länder som stred tillsammans med 
Tyskland på den motsatta sidan.

Sverige och kriget
Sverige räknades som ett neutralt land och 
var inte aktivt med i kriget. Men Sverige 
både påverkade och påverkades av det. En del 
svenskar stod på Tysklands och nazisternas 
sida. Andra stod på de allierades sida. I Sverige 
fanns också människor som hjälpte flyktingar 
och motståndsmän från de nordiska länderna 
och från Europa.

I Sverige var mat och kläder ransonerade. 
Vuxna män kallades in till försvaret.  
Samhället låg i beredskap för kriget. 

Förintelsen
Nazisternas folkmord på judar kallas 
Förintelsen. Sex miljoner judar i mördades 
i Förintelsen. Förutom judarna förföljdes 
och mördades mellan fyra och fem miljoner 
människor från andra grupper i samhället: 
Romer, politiska motståndare, funktions-
nedsatta och homosexuella. 

Some 50 – 60 million people died in the 
Second World War. Several continents 
were at War: Europe, North America, 
Asia and Africa. Many European countries 
were attacked and occupied by Germany.

Military alliances
The United Kingdom was considered to 
be the leader of The Allies. These were the 
countries that fought against Nazi Germany. 
The Axis Powers were the countries that 
fought on the German side.  

Sweden and the War
Sweden was a neutral country and didn’t 
take part actively in the War. But Sweden 
still influenced and was influenced by 
the War. Some Swedes sympathised with 
the Germans and the Nazis. Others were 
on the side of the Allies. Some people in 
Sweden helped Nordic and European 
refugees and members of the resistance.

Food and clothing were rationed in Sweden. 
Adult men were drafted for the defence forces. 
The whole country was mobilised for war.

The Holocaust
The Nazi genocide of Jews is called the  
Holocaust. Six million Jews were murdered in 
the Holocaust, and the Nazis also persecuted 
and murdered four or five million people 
from other groups in society: Roma,  
political opponents, homosexuals and  
people with handicaps.

1939–1945


