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En ovanlig söndag sidorna 4-11

Resume 
Vi träffar vår familj från sekelskiftet en söndagsmorgon i 
januari 1899. Familjen är samlad i köket, men inne i kamma
ren ligger gammelfarmor, som inte orkar stiga upp. De förbe
reder sig på olika sätt för att åka till kyrkan. Alla är finklädda, 
och mor kammar och flätar håret på sina :flickor Hedvig och 
Tora. Edvard försöker förstå tiden på klockan. 

Far oroar sig för att det ser ut att bli snö och besvärligt att 
fara till kyrkan. Men när pigan Elna kommer och meddelar 
att kon Maj-Ros ska till att kalva, måste planerna ändå änd
ras. Far byter till arbetskläder och skyndar ut. Barnen följer 
med ut i lagården. 

Under tiden börjar det att snöa stora flingor därute. Maj
Ros föder lyckligen sin kalv. Tora tycker att den ska få nam
net "Snöstjärna". 

Att arbeta med 
• Ge exempel på vad som ger tidsfärg i berättelsen:

klädsel, frisyrer, samtalsämnen, färdsätt osv. 

• Varför var det så viktigt att komma iväg till kyrkan?
(Se sidan 16 i läseboken om kyrkans betydelse.)

Faktasidorna 12-17 

Vid sekelskiftet 1900 
Befolkning 
Sverige hade vid förra sekelskiftet cirka 5 miljoner invånare. 
De flesta bodde vid den här tiden på landet. Diagrammet i 
läseboken visar i färg och staplar utvecklingen under 1900-
talet mot allt fler stadsbor. 

Inga krig 
Sverige var inblandat i många krig under de föregående 
seklen. Nu rådde fred i landet. Sedan 1814 har Sverige inte 
deltagit i några krig. Det var samma år som vi gick in i unio
nen med Norge (se sidan 7). 

Regent 
Oscar Il var regerande kung. Han var gift med Sofia. De var 
ett populärt kungapar, och väldigt många hade deras por
trätt på väggen hemma. Sofias namn finns kvar i Sophia
hemmet, ett välkänt sjukhus i Stockholm, grundat av drott
ning Sofia. 

År 1900 hade unionen med Norge varat i 86 år, och Oscar Il 
hade varit kung i 28 år. 
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Ord att samtala om 
gammelfarmor 
manschetter 
konfirmeras 
bås, kätte 

(andra ord från lagården) 
singla ner 

(jfr singel i tennis, singularis) 
skänkar, klövar 

(andra djurdelsord) 
visthus, brygghus 

(andra hus på gården) 

faktasida 12 

Ord att samtala om 
sekel, sekelskifte; sekel - av 
latinets saeculum, som betyder 
"århundrade, tidrymd för tre 
generationer" 
Jämför engelska "century" - av 
latinets centum = hundra 
Jämför också "decennium" av 
latinets decem = tio 

"millennium" av mi//e = tusen 
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faktasida 13 

Ord att samtala om 
generation - släktled 
tidslinje 

En tidslinje för flera släktled 
För många av barnen, säkert de flesta, är tidsperspektivet 
"för 100 år sedan" svårgripbart. En tidslinje där man kan 
lägga in sin egen släkt i rakt nedstigande led kan ge ett litet 
grepp om "hur länge sedan det är". 

Att arbeta med 
• Gör en egen tidslinje
Eleverna kan göra en egen tidslinje för 1900-talet, t.ex.
med hjälp av rutat papper. Förslagsvis kan de skriva in vart
femte eller vart tionde år, och med hjälp av detta pricka in
sin familjs årtal. De kan själva välja vilket år de ska börja
med.

(Vi har i läseboken valt att börja vid 1890, för att få in 
femte led där har vi "mormors mormor" till barn som är 
födda runt sekelskiftet 2000. Femte släktled bakåt är den 
generation, som levde och verkade runt sekelskiftet 1900. 
Man brukar räkna 30 år som en "generation".) 

• Gör en personlista
Man kan sätta in initialerna på personerna i tidslinjen
först. Sedan kan man göra en "personlista", se exempel i
det följande.
Uppmaning till eleverna kan vara:
"Börja med dig själv, fortsätt med mor och far. Skriv in
födelsedatum på så många som du kan."
"Fråga hemma och fyll i fler födelseår och dagar."

• "Fråga mormor"
De elever, som kan göra det, frågar sina mor- och far
föräldrar om deras födelsedata och deras föräldrars.

De kan säkert få reda på något om den föregående 
generationen också, kanske till och med få några årtal. 

"Lisa" samlade in sin familjs födelsedata. I två fall lyckades 
hon bara få födelseåret - ingen kom ihåg födelsedagarna 
längre! 

mamma Anna 197811 14 
morfar Hans 1944 04 09 
mormor Inger 194812 03 
morfars far Arvid 1919 
morfars mor Hilda 1922 01 02 
mormors far Einar 1925 09 20 
mormors mor Asta 1928 01 02 

Lisas familj i fyra generationer 

jag: L isa 6ergström 2 001 10 21

pappa Martin 1976 06 22 
farfar Lars Olof 1943 07 29 
farmor Birgitta 1950 02 29 
farfars far Axel 1910 05 01 
farfars mor Elsa 1909 12 31 
farmors far Jonas 1914 08 23 
farmors mor Margit 1917 
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Bildstudium: Fyra generationer 
På familjebilden från Carl XVI Gustafs dop ser vi fyra 
generationer - son, far, farfar och farfars far. 

På samma gång ser vi tre svenska kungar under detta 
sekel. I rutan nederst på sidan finns en utförlig regentlängd. 
Högerspalten visar generationsföljden. 

Att arbeta med 
• Sök efter en generationsbild
Låt eleverna fråga hemma om de har någon motsvarande
generationsbild i sitt familjealbum, t.ex. med mormor och
morfar, eller farmor och farfar, som de kan få visa upp i
klassen. Det här måste förstås ske "på frivillig basis".

Många har säkert en bild av tre eller fyra generationer. 
Har man riktig tur kan det finnas fem generationer på en 
och samma bild. 

På skolans kopiator kan man göra kopior till elevernas 
arbeten, så att man slipper handskas med originalen mer 
än en gång. Eleven kan göra ett kollage med sina kopierade 
familjebilder till en egen släkthistoria. 

• Lös "matteproblem"
Elever som har gjort egna familjelistor kan använda dem för
mattefrågor. De andra eleverna kan göra olika "matte
problem" med hjälp av Lisas lista ovan. När man följt
exemplen, kan man hitta på nya frågor.

Exempel på mattefrågor: 
• Hur gammal var mormor då Lisa Bergström föddes?
• Hur gammal var farfar när pappa föddes?
• Hur gammal var mormors mor när mormor föddes?
• Vad är åldersskillnaden mellan Lisa och hennes farfars far?
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Regentlängd i Sverige under 1800- och 1900-talen 

Gustav IV Adolf 1792-1809 
Karl XIII 1809-1818 

Bernadotteska ätten: 
Karl XIV Johan 1818-1844 
Oscar I 1844-1859 
Karl XV 1859-1872 
Oscar Il 1872-1907 
Gustav V 1907-1950 
Gustav VI Adolf 1950-1973 
Carl XVI Gustaf 1973-

son till Gustav 111 
bror till Gustav 111 

stamfader 
son 
sonson 1 
sonson 2 
sonsons son 
sonsons sonson 
sonsons sonsons sonson 
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