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JÖNKÖPINGS BARNAVÅRD - ARKIVUPPGIFT 

Du ska nu arbeta som historiker gör och dra slutsatser om det förflutna med hjälp av källor. Det 

innebär att du ska använda historiska källor och begrepp för att konstruera historia. Arkivuppgiften 

du ska arbeta med behandlar Jönköpings barnavård under det tidiga 1900-talet. För att du ska få en 

uppfattning om den samhälleliga kontexten vid denna tid ska du först läsa introduktionen nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När du besvarar frågeställningen i uppgift 1 ska du använda dig av något eller några av följande 

historiska begrepp: 

 

 

Barnens situation 

En motion rörande uppfostran av vanartade och sedligt försummade barn presenterades 

1896 av den liberale folkskolläraren och ledamoten i riksdagens andra kammare, Fridtjuv 

Berg. Samma år tillsattes en tvångsuppfostringskommitté vilket 1902 resulterade i lagen 

om uppfostran åt vanartade barn. Lagen avsåg uppfostran åt vanartade och i sedligt 

avseende försummade barn under 15 år på grund av föräldrarnas eller målsmäns 

lastbarhet, vårdslöshet eller oförmåga till nödig tillsyn. Enligt den nya lagen skulle det 

från och med 1903 finnas en barnavårdsnämnd inom varje skoldistrikt. 

Barnavårdsnämnderna skulle även verka för att förbättra barn- och ungdomsvården 

samt främja tillkomsten av barnhem och anstalter för denna vård. Om nämnden fann det 

nödvändigt kunde den antingen ge föräldrarna allvarlig förmaning om att bättre uppfylla 

sina plikter, varna vanartiga barn eller vid behov aga eller låta aga barnet. Hjälpte inte 

detta hade de rätt att omhänderta barnet och placera det under så kallad 

skyddsuppfostran. Därför var det inte ovanligt med kommunala barnhem. Den nya 

barnavårdslagen förbjöd dock inte rotegång och bortauktionering av barn, utan det var 

först med 1918 års fattigvårdslag som detta förbjöds. 

• Vanartade och sedligt försummade = ungefär, barn som inte fått någon uppfostran.  

• Målsmäns lastbarhet = ungefär, föräldrar med bristande moral. 

 

 

 

Historiska begrepp 

klass/social bakgrund  ideologi   aktör & struktur 

kön   makt   (annat relevant begrepp) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ARBETSMATERIAL 

Litteratur 

• Jacobsson, Tor, ”Jönköpings fattigvård genom tiderna” (1954) 

• Red. Sallnäs Birger och Lindqvist, Gunnar, ”Jönköpings stads historia del III” (1971) 

• Material från lektionerna 

Tryckta källor 

• ”Berättelse om Jönköpings stads fattigvård år 1909” (1910) 

• ”Berättelse om Jönköpings stads fattigvård år 1910” (1911) 

• ”Berättelse om Jönköpings stads fattigvård år 1911” (1912) 

Otryckta källor 

• Jönköpings stad, Barnavårdsnämnden, Barnavårdsnämndens protokoll, A1:1, 1903-

1925 

 

 

Använd källorna nedan, dina kunskaper i historia och dina källkritiska 
färdigheter för att besvara följande frågeställning:  

• Handlade barnavårdsnämndernas insatser främst om att sörja för 
barnets bästa eller för att tillgodose andra samhällsintressen? 

o Du ska i ditt svar fokusera på något av följande perspektiv: 
� Vilka åtgärder som nämnderna företog. 
� Vilka värderingar som ligger bakom debatten om barnavård. 
� Förändringar av barnavården över tid.  
� Något annat intressant perspektiv du hittar i källorna. 

 

Tänk på detta när du besvarar uppgiften: 

- Hänvisa tydligt till källorna i ditt svar.  
- Använd dina kunskaper i historia för att sätta in källmaterialet i ett historiskt sammanhang. 
- Du behöver inte använda samtligt material nedan 
- Du ska nyansera ditt svar med hjälp av de historiska begreppen.  
- Att källornas användbarhet kan variera beroende på din frågeställning. 
- Att använda källkritiska kriterier.  
 



 

ARBETSFORMER OCH REDOVISNING 

Arbeta i grupp om 2-3-personer. Redovisningen sker skriftligt i form av ett PM på max 1500 ord. Ert 

PM ska innehålla en problemformulering, löpande källhänvisningar (fotnoter) och en källförteckning.  

 

Så här bedöms ditt svar på uppgiften 

E C A 

Du använder historiska 

exempel när du behandlar 

frågeställningens två sidor. 

 

 

Du använder något 

historiskt begrepp.  

 

Du tolkar några källor och 

använder dem i dina 

resonemang.  

 

Du diskuterar ditt 

källmaterial och 

använder dig då av 

något källkritiskt 

kriterium. 

 

 

Du skapar historiska sammanhang när 

du behandlar frågeställningens två 

sidor. 

 

  

Du använder historiska begrepp vid 

några tillfällen. 

 

Du tolkar flera källor för att behandla 

frågeställningens båda sidor.  

 

 

Du kopplar källornas styrkor eller 

svagheter till frågeställningen och 

använder dig då av några källkritiska 

kriterier. 

Du skapar historiska sammanhang och 

placerar dessa i en samhällskontext när 

du väger frågeställningens två sidor mot 

varandra. 

 

Du använder historiska begrepp för att 

förklara dina resonemang.   

 

Du använder källmaterialet i samverkan 

för att underbygga dina slutsatser. 

 

 

Du kopplar källornas styrkor och 

svagheter till frågeställningen och 

använder dig då av några källkritiska 

kriterier. 



JÖNKÖPINGS FATTIGVÅRD 

Du ska nu arbeta som historiker gör och dra slutsatser om det förflutna med hjälp av källor. Det 

innebär att du ska använda historiska källor och begrepp för att konstruera historia. Arkivuppgiften 

du ska arbeta med behandlar Jönköpings fattigvård under det tidiga 1900-talet. För att du ska få en 

uppfattning om den samhälleliga kontexten vid denna tid ska du först läsa introduktionen nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När du besvarar frågeställningen i uppgiften ska du använda dig av något eller några av följande 

historiska begrepp: 

 

 

Fattigvården 

Från medeltiden och framåt hade i olika varianter kyrka, familj, socken och stat hand 

om och ansvar för de fattiga. 1847 kommer en fattigvårdsförordning som påbjuder att 

alla socknar ska ha en fattigvårdsstyrelse. Förordningen följs av en generösare 1853 

och en lite striktare 1871. I början av 1900-talet gällde fortfarande den gamla 

fattigvårdslagen från 1871. Varje kommun, hade ansvar för de fattiga som ansågs höra 

hemma i deras respektive kommuner. De fattiga klassificerades i grupper om värdiga 

och ovärdiga fattigvårdstagare. I den första kategorin hamnade bland annat sjuka, 

handikappade, barn och gamla, och i den andra de som ansågs vara oansvariga och 

misskötsamma samt de som enligt Fattigvårdsstyrelsen drog sig undan arbete. För 

dessa ovärdiga fattigvårdstagare, som de senare kallades, inrättades arbetshem där 

fattigvården kunde tvångsplacera en person efter utfärdad varning. 1907 skapas en 

kommitté för att se över fattigvårdslagstiftningen, 1913 är arbetet klart och 1918 

klubbas den nya lagen igenom. Denna kan anses som mer liberal än den föregående 

då den förbjöd rotegång och bortauktionering. En tydligare tanke om uppfostran 

märks även i den nya lagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Historiska begrepp 

klass/social bakgrund  ideologi   aktör & struktur 

kön   makt   (annat relevant begrepp) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ARBETSMATERIAL 

Litteratur 

Jacobsson, Tor, ”Jönköpings fattigvård genom tiderna” (1954) 

Red. Sallnäs Birger och Lindqvist, Gunnar, ”Jönköpings stads historia del III” (1971) 

 

Tryckta källor 

”Reglemente för Jönköpings stads fattigvård” (1919) 

”Berättelse rörande Jönköpings stads fattigvård under år 1920” (1921) 

 

Otryckta källor 

Jönköpings stad, Fattigvårdsstyrelsen, Fattigvårdsstyrelsens protokoll, A1a:34-36, 1919-1921 

Använd källorna nedan, dina kunskaper i historia och dina källkritiska 
färdigheter för att besvara följande frågeställning: 

• Handlade fattigvårdsstyrelsens insatser främst om att sörja för de 
fattigas bästa eller för att tillgodose andra samhällsintressen? 

o Du ska i ditt svar fokusera på något av följande perspektiv: 
� Vilka åtgärder som nämnderna företog. 
� Vilka värderingar som ligger bakom debatten om fattigvård. 
� Förändringar av fattigvården över tid. 
� Något annat intressant perspektiv du hittar i källorna. 

 

Tänk på detta när du besvarar uppgiften: 

- Hänvisa tydligt till källorna i ditt svar.  
- Använd dina kunskaper i historia för att sätta in källmaterialet i ett historiskt sammanhang. 
- Du behöver inte använda samtligt material nedan 
- Du ska nyansera ditt svar med hjälp av de historiska begreppen.  
- Att källornas användbarhet kan variera beroende på din frågeställning. 
- Att använda källkritiska kriterier.  
 



Jönköpings stad, Fattigvårdsstyrelsen, Förteckning över dem som erhållit fattigvårdsunderstöd, D2:34, 1919 

Jönköpings stad, Fattigvårdsstyrelsen, Journaler över utdelade portioner, G:7, 1919-1924 

 

ARBETSFORMER OCH REDOVISNING 

Arbeta i grupp om 2-3-personer. Redovisningen sker skriftligt i form av ett PM på max 1500 ord. Ert 

PM ska innehålla en problemformulering, löpande källhänvisningar (fotnoter) och en källförteckning.  

  

Så här bedöms ditt svar på uppgiften 

E C A 

Du använder historiska 

exempel när du behandlar 

frågeställningens två sidor. 

 

 

Du använder något 

historiskt begrepp.  

 

Du tolkar några källor och 

använder dem i dina 

resonemang.  

 

Du diskuterar ditt 

källmaterial och 

använder dig då av 

något källkritiskt 

kriterium. 

 

 

Du skapar historiska sammanhang när 

du behandlar frågeställningens två 

sidor. 

 

  

Du använder historiska begrepp vid 

några tillfällen. 

 

Du tolkar flera källor för att behandla 

frågeställningens båda sidor.  

 

 

Du kopplar källornas styrkor eller 

svagheter till frågeställningen och 

använder dig då av några källkritiska 

kriterier. 

Du skapar historiska sammanhang och 

placerar dessa i en samhällskontext när 

du väger frågeställningens två sidor mot 

varandra. 

 

Du använder historiska begrepp för att 

förklara dina resonemang.   

 

Du använder källmaterialet i samverkan 

för att underbygga dina slutsatser. 

 

 

Du kopplar källornas styrkor och 

svagheter till frågeställningen och 

använder dig då av några källkritiska 

kriterier. 



FRIKYRKO- OCH VÄCKELSERÖRELSEN 

Du ska nu arbeta som historiker gör och dra slutsatser om det förflutna med hjälp av källor. Det 

innebär att du ska använda historiska källor och begrepp för att konstruera historia. Arkivuppgiften 

du ska arbeta med behandlar frikyrko- och väckelserörelsen under det tidiga 1900-talet. För att du 

ska få en uppfattning om den samhälleliga kontexten vid denna tid ska du först läsa introduktionen 

nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frikyrko- och väckelserörelsen 

Under intryck av pietistiska strömningar uppstod under 1700-talet små grupper, som 

lade stor vikt på den enskildes förhållande till Gud. Genom konventikeln fick dessa 

troende ett komplement till den allmänna gudstjänsten. Konventikeln byggde på ett 

urval, som förutsatte och också skapade ett start personligt religiöst engagemang. 

Under 1700-talet och fram till 1800-talets mitt innebar detta inget 

konkurrensförhållande till kyrkan utan ett komplement. Där fanns emellertid latenta 

motsättningar genom pietismens avståndstagande från hela den religions- och 

kultursyn, som kyrkan byggde på i samhället. Det var en opposition mot den rådande 

synen av enhet mellan kyrka och samhälle. Spänningen hade kommit till synes vid 

konventikelplakatets införande på 1720-talet, och den skulle tydligt komma till uttryck 

vid 1800-talets mitt och senare. 

Samtidigt gjorde sig andra strömningar påminda, strömningar som skulle underminera 

kyrkans enhet från andra utgångspunkter. Dit hörde upplysningen, som hävdade 

individens religiösa autonomi och beredde marken för nya teologiska uppfattningar. 

Dit hörde också romantiken med dess accentuering av personlig frihet och dess 

antikonfessionella syn, samtidigt som där fanns en tydlig folkkyrkotanke. Nya 

teologiska strömningar gjorde också sitt till. Mot 1800-talets mitt kom vidare den 

politiska och religiösa liberalismen. Även andra omständigheter bidrog. 

Så småningom utvecklades väckelserörelsen på två linjer: den lilla gruppen inom 

kyrkan som delade statskyrkans bekännelse, och friförsamlingen, som avvisade 

bekännelsetroheten och sökte grunda sin uppfattning på bibelordet ensamt. 

 

 



När du besvarar frågeställningen i uppgiften ska du använda dig av något eller några av följande 

historiska begrepp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ARBETSMATERIAL 
 
Litteratur:  
 
Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920, Sven Lundkvist, 1977 
 
Folkväckelsen i Jönköpings län – En sammanställning av Göran Åberg, 1978 
 
Folk i rörelse, http://folkirorelse.se/ 

 
 

Historiska begrepp 

klass/social bakgrund  ideologi   aktör & struktur 

kön   makt   (annat relevant begrepp) 

 

Använd källorna nedan, dina kunskaper i historia och dina källkritiska 
färdigheter för att besvara följande frågeställning: 

• Vilken bakgrund hade medlemmarna i de tidiga väckelsekristna 
församlingarna? Hur påverkade väckelserörelsens verksamhet 
samhället? 

o Du ska i ditt svar fokusera på något av följande perspektiv: 
� Vilken verksamhet som församlingarna ägnade sig åt. 
� Vilka värderingar som framkommer i församlingarnas mötesprotokoll. 
� Vilken socialgrupp medlemmarna tillhör utifrån medlemsmatriklar. 
� Något annat intressant perspektiv du hittar i källorna. 

Tänk på detta när du besvarar uppgiften: 

- Hänvisa tydligt till källorna i ditt svar.  
- Använd dina kunskaper i historia för att sätta in källmaterialet i ett historiskt sammanhang. 
- Du behöver inte använda samtligt material nedan 
- Du ska nyansera ditt svar med hjälp av de historiska begreppen.  
- Att källornas användbarhet kan variera beroende på din frågeställning. 
- Att använda källkritiska kriterier.  
 



Otryckta källor:  
 
Volym F:1, Vetlanda Missionsförsamling, ID 763 

Volym A I:1 och G I:1, S:t Johannes Metodistförsamling, ID 653 

 

ARBETSFORMER OCH REDOVISNING 

Arbeta i grupp om 2-3-personer. Redovisningen sker skriftligt i form av ett PM på max 1500 ord. Ert 

PM ska innehålla en problemformulering, löpande källhänvisningar (fotnoter) och en källförteckning.  

  

Så här bedöms ditt svar på uppgiften 

E C A 

Du använder historiska 

exempel när du behandlar 

frågeställningens två sidor. 

 

 

Du använder något 

historiskt begrepp.  

 

Du tolkar några källor och 

använder dem i dina 

resonemang.  

 

Du diskuterar ditt 

källmaterial och 

använder dig då av 

något källkritiskt 

kriterium. 

 

 

Du skapar historiska sammanhang när 

du behandlar frågeställningens två 

sidor. 

 

  

Du använder historiska begrepp vid 

några tillfällen. 

 

Du tolkar flera källor för att behandla 

frågeställningens båda sidor.  

 

 

Du kopplar källornas styrkor eller 

svagheter till frågeställningen och 

använder dig då av några källkritiska 

kriterier. 

Du skapar historiska sammanhang och 

placerar dessa i en samhällskontext när 

du väger frågeställningens två sidor mot 

varandra. 

 

Du använder historiska begrepp för att 

förklara dina resonemang.   

 

Du använder källmaterialet i samverkan 

för att underbygga dina slutsatser. 

 

 

Du kopplar källornas styrkor och 

svagheter till frågeställningen och 

använder dig då av några källkritiska 

kriterier. 



NYKTERHETSRÖRELSEN 

Du ska nu arbeta som historiker gör och dra slutsatser om det förflutna med hjälp av källor. Det 

innebär att du ska använda historiska källor och begrepp för att konstruera historia. Arkivuppgiften 

du ska arbeta med behandlar nykterhetsrörelsen under det tidiga 1900-talet. För att du ska få en 

uppfattning om den samhälleliga kontexten vid denna tid ska du först läsa introduktionen nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När du besvarar frågeställningen i uppgiften ska du använda dig av något eller några av följande 

historiska begrepp: 

Nykterhetsrörelsen 

Den äldre svenska nykterhetsrörelsen har anor från 1700-talet. Avsikten var då att 

inskränka konsumtionen inte att förbjuda den. Under 1800-tales förra hälft blev 

situationen en annan. Tillgången på billigt brännvin blev allt större. Hembränningen, 

som efterträtt den gustavianska periodens kronobrännerier, ökade kraftigt. 

Brännvinspannornas antal steg. Under 1830-talet minskade de, med detta berodde 

inte på en nedgång i konsumtionen utan hängde samman med att tillverkningen 

koncentrerades till större enheter. Konsumtionen steg från 1820-talet och framåt. Det 

är mot denna bakgrund man skall se den organiserade nykterhetsrörelsens införande 

1830. 

Under 1830-talet tillkom olika nykterhetsföreningar och 1837 fick dessa ett 

gemensamt organ i Svenska Nykterhetssällskapet. Som grundsatser hade man 

fullständig avhållsamhet från brännvin och spritdrycker och måttlighet i bruket av 

andra alkoholhaltiga drycker. Ett program av denna typ skulle senare mot 

århundradets slut kallas halvabsolutistiskt. Åsikterna spreds genom skrifter och i 

pressen. Föredrag och sammankomster blev ett annat sätt att värva folk och sprida 

upplysningar. Resetalare av olika slag gjorde goda insatser. Omkring 1845 stod 

rörelsen på sin höjdpunkt med över 100 000 medlemmar. Den hade då sin största 

utbredning i Malmöhus, Kronobergs och Jönköpings län samt i Hälsingland. Däremot 

var anslutningen svag i Dalsland, Bohuslän, Halland och på Gotland. Inte heller 

svealandskapen hade någon större nykterhetsrörelse. Direkt svag var den kring 

Stockholm och i Värmland 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ARBETSMATERIAL 
 
Litteratur:  
 
Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920, Sven Lundkvist, 1977 

Nykterhetsrörelsen i Jönköpings län – En kort rapsodi av Börje Hjort och Per Ericsson, 1978 

 
Otryckta källor:  
 
IOGT-NTO, Logen 437 Vätterns Ros ID 1990 (Volym A I:1 och F:1) 

Historiska begrepp 

klass/social bakgrund  ideologi   aktör & struktur 

kön   makt   (annat relevant begrepp) 

 

Använd källorna nedan, dina kunskaper i historia och dina källkritiska 
färdigheter för att besvara följande frågeställning: 

• På vilken ideologisk grund vilade nykterhetsrörelsen? Hur bidrog 
nykterhetsrörelsen till samhällsutvecklingen? 

o Du ska i ditt svar fokusera på något av följande perspektiv: 
� Vilken verksamhet som församlingarna ägnade sig åt. 
� Vilka värderingar som framkommer i föreningarnas mötesprotokoll. 
� Vilken socialgrupp medlemmarna tillhör utifrån medlemsmatriklar. 
� Något annat intressant perspektiv du hittar i källorna. 

 

Tänk på detta när du besvarar uppgiften: 

- Hänvisa tydligt till källorna i ditt svar.  
- Använd dina kunskaper i historia för att sätta in källmaterialet i ett historiskt sammanhang. 
- Du behöver inte använda samtligt material nedan 
- Du ska nyansera ditt svar med hjälp av de historiska begreppen.  
- Att källornas användbarhet kan variera beroende på din frågeställning. 
- Att använda källkritiska kriterier.  
 



Jönköpings absoluta nykterhetsförening ID 4087 (volym A:1) 

Eksjö Allmänna nykterhetskommitté ID 1741 (volym A:1 och E:1) 

 
 

ARBETSFORMER OCH REDOVISNING 

Arbeta i grupp om 2-3-personer. Redovisningen sker skriftligt i form av ett PM på max 1500 ord. Ert 

PM ska innehålla en problemformulering, löpande källhänvisningar (fotnoter) och en källförteckning.  

  

Så här bedöms ditt svar på uppgiften 

E C A 

Du använder historiska 

exempel när du behandlar 

frågeställningens två sidor. 

 

 

Du använder något 

historiskt begrepp.  

 

Du tolkar några källor och 

använder dem i dina 

resonemang.  

 

Du diskuterar ditt 

källmaterial och 

använder dig då av 

något källkritiskt 

kriterium. 

 

 

Du skapar historiska sammanhang när 

du behandlar frågeställningens två 

sidor. 

 

  

Du använder historiska begrepp vid 

några tillfällen. 

 

Du tolkar flera källor för att behandla 

frågeställningens båda sidor.  

 

 

Du kopplar källornas styrkor eller 

svagheter till frågeställningen och 

använder dig då av några källkritiska 

kriterier. 

Du skapar historiska sammanhang och 

placerar dessa i en samhällskontext när 

du väger frågeställningens två sidor mot 

varandra. 

 

Du använder historiska begrepp för att 

förklara dina resonemang.   

 

Du använder källmaterialet i samverkan 

för att underbygga dina slutsatser. 

 

 

Du kopplar källornas styrkor och 

svagheter till frågeställningen och 

använder dig då av några källkritiska 

kriterier. 



LÄNSMUSEETS UPPKOMST 

Du ska nu arbeta som historiker gör och dra slutsatser om det förflutna med hjälp av källor. Det 

innebär att du ska använda historiska källor och begrepp för att konstruera historia. Arkivuppgiften 

du ska arbeta med behandlar länsmuseets uppkomst under det tidiga 1900-talet. För att du ska få en 

uppfattning om den samhälleliga kontexten vid denna tid ska du först läsa introduktionen nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När du besvarar frågeställningen i uppgiften ska du använda dig av något eller några av följande 

historiska begrepp: 

 

 

 

 

 

Länsmuseets uppkomst 

Under senare halvan av 1800-talet börjar fornminnesföreningar bildas runt omkring i 

landet. Den svenska fornminnesföreningen som verkade på nationell nivå grundas 1869. 

I början bestod styrelsen av konstnärer som främst var intresserade av att få fram det 

nationella, främst i den medeltida konsten. Man önskade skapa en ny nordisk stil, 

framför allt en nordisk arkitektur. Inriktningen på föreningen ändrades sedan mer mot 

arkeologi, konsthistoria och populärvetenskaplig forskning. 

De regionala Fornminnesföreningarnas syfte var bland annat att samla in gamla föremål 

som var värda att bevara, och att öka kunskapen om områdets historia. 

I Jönköpings län startas fornminnesföreningen först i början på 1900-talet. Dess namn 

blev Norra Smålands fornminnesförening.  De startar upp ett museum som är grunden 

till dagens samlingar på Jönköpings läns museum. 

 

Historiska begrepp 

klass/social bakgrund  ideologi   aktör & struktur 

kön   makt   (annat relevant begrepp) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBETSMATERIAL 
 
Litteratur:  
 
Jönköpings läns museums årsbok  -  Småländska kulturbilder 2001. Hundra år av rörelse. Artikel : 

”Från vanvård och förstöring räddad”. Författare Agneta Åsgrim 

 
Otryckta källor:  
 
Jönköpings läns museums ämbetsarkiv 

Norra Smålands fornminnesförenings protokoll 1901-1931 

Första Accessionsliggaren för intagna föremål 

Förteckning över plåtar och negativ (första fotoregistret) 

 

Använd källorna nedan, dina kunskaper i historia och dina källkritiska 
färdigheter för att besvara följande frågeställning: 

• Vilket var syftet med bildandet av Norra Smålands 
Fornminnesförening? Vilka kopplingar finns till den tidens 
värderingar/tidsanda? 

o Du ska i ditt svar fokusera på något av följande perspektiv: 
� Hur började det i Jönköpings län? Vilka står bakom grundandet av 

föreningen? 
� Vad började man samla in? Vilka är de äldsta handlingarna? 
� Vad säger källorna om föreningens målsättning? 
� Något annat intressant perspektiv du hittar i källorna. 

Tänk på detta när du besvarar uppgiften: 

- Hänvisa tydligt till källorna i ditt svar.  
- Använd dina kunskaper i historia för att sätta in källmaterialet i ett historiskt sammanhang. 
- Du behöver inte använda samtligt material nedan 
- Du ska nyansera ditt svar med hjälp av de historiska begreppen.  
- Att källornas användbarhet kan variera beroende på din frågeställning. 
- Att använda källkritiska kriterier.  
 



Enskilda arkiv : 

Algot Friberg arkivsamling: 

Algot Fribergs korrespondens 

 
 

 

ARBETSFORMER OCH REDOVISNING 

Arbeta i grupp om 2-3-personer. Redovisningen sker skriftligt i form av ett PM på max 1500 ord. Ert 

PM ska innehålla en problemformulering, löpande källhänvisningar (fotnoter) och en källförteckning.  

  

Så här bedöms ditt svar på uppgiften 

E C A 

Du använder historiska 

exempel när du behandlar 

frågeställningens två sidor. 

 

 

Du använder något 

historiskt begrepp.  

 

Du tolkar några källor och 

använder dem i dina 

resonemang.  

 

Du diskuterar ditt 

källmaterial och 

använder dig då av 

något källkritiskt 

kriterium. 

 

 

Du skapar historiska sammanhang när 

du behandlar frågeställningens två 

sidor. 

 

  

Du använder historiska begrepp vid 

några tillfällen. 

 

Du tolkar flera källor för att behandla 

frågeställningens båda sidor.  

 

 

Du kopplar källornas styrkor eller 

svagheter till frågeställningen och 

använder dig då av några källkritiska 

kriterier. 

Du skapar historiska sammanhang och 

placerar dessa i en samhällskontext när 

du väger frågeställningens två sidor mot 

varandra. 

 

Du använder historiska begrepp för att 

förklara dina resonemang.   

 

Du använder källmaterialet i samverkan 

för att underbygga dina slutsatser. 

 

 

Du kopplar källornas styrkor och 

svagheter till frågeställningen och 

använder dig då av några källkritiska 

kriterier. 



BOSTADSINSPEKTIONEN I JÖNKÖPING 

Du ska nu arbeta som historiker gör och dra slutsatser om det förflutna med hjälp av källor. Det 

innebär att du ska använda historiska källor och begrepp för att konstruera historia. Arkivuppgiften 

du ska arbeta med behandlar bostadsinspektionen i Jönköping under det tidiga 1900-talet. För att 

du ska få en uppfattning om den samhälleliga kontexten vid denna tid ska du först läsa 

introduktionen nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När du besvarar frågeställningen i uppgift 1 ska du använda dig av något eller några av följande 

historiska begrepp: 

 

 

 

 

Bostadsinspektionen i Jönköping 

Bostadsstandarden i Sverige tillhörde långt in på 1900-talet en av de sämsta i 
Europa. Många bostäder var mörka, fuktiga, dragiga och små, och dessutom dyra. 
Naturligtvis påverkades de boendes hälsa genom sjukdomar och ohyra. Under 
1930-talet formerades en bostadspolitik som i förlängningen ledde till att 
Bostadsinspektioner bildades som avdelningar under Hälsovårdsnämnderna. 
Särskilda bostadsinspektörer gjorde hembesök och kontrollerade så att 
lägenheterna inte var för fuktiga, att det kom in tillräckligt med dagsljus, att det 
inte var för smutsigt, sotigt, trångt och så vidare.  
 
Flertalet städer, däribland Jönköping, hade redan före 1930-talet en 
Bostadsinspektion, eller i varje fall bostadsinspektörer. 1915 genomfördes en 
bostadsundersökning av mindre bostäder i staden, och 1919 anställs en särskild 
bostadsinspektris efter en motion inlämnad till Drätselkammaren av grosshandlare 
G. O. Johansson. 
 

 

 

 

Historiska begrepp 

klass/social bakgrund  ideologi   aktör & struktur 

kön   makt   (annat relevant begrepp) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ARBETSMATERIAL 
 
Litteratur:  
 
Red. Sallnäs Birger och Lindqvist, Gunnar, ”Jönköpings stads historia del III” (1971) 

 
Otryckta källor:  
 
Jönköpings stad, Hälsovårdsnämnden, Bostadsinspektionens anmälningsböcker, D8:1, 1920-1932 

Jönköpings stad, Hälsovårdsnämnden, Bostadsinspektionens månadsrapporter, F4:1, 1922-1936 

 

 

 

Använd källorna nedan, dina kunskaper i historia och dina källkritiska 
färdigheter för att besvara följande frågeställning: 

• Vad fanns det för behov av en modernisering av bostäderna i 
Jönköping? Vilka övergripande samhällsförbättrande syften hade 
bostadsinspektionens arbete? 

o Du ska i ditt svar fokusera på något av följande perspektiv: 
� Vilka brister det fanns när det gäller bostadsförhållandena i Jönköping. 
� Vilka geografiska områden i Jönköping som särskilt var i behov av 

modernisering. 
� Hur sambandet mellan dåliga bostäder och socialgrupp såg ut.  
� Något annat intressant perspektiv du hittar i källorna. 

Tänk på detta när du besvarar uppgiften: 

- Hänvisa tydligt till källorna i ditt svar.  
- Använd dina kunskaper i historia för att sätta in källmaterialet i ett historiskt sammanhang. 
- Du behöver inte använda samtligt material nedan 
- Du ska nyansera ditt svar med hjälp av de historiska begreppen.  
- Att källornas användbarhet kan variera beroende på din frågeställning. 
- Att använda källkritiska kriterier.  
 



 

 

ARBETSFORMER OCH REDOVISNING 

Arbeta i grupp om 2-3-personer. Redovisningen sker skriftligt i form av ett PM på max 1500 ord. Ert 

PM ska innehålla en problemformulering, löpande källhänvisningar (fotnoter) och en källförteckning.  

 

  

Så här bedöms ditt svar på uppgiften 

E C A 

Du använder historiska 

exempel när du behandlar 

frågeställningens två sidor. 

 

 

Du använder något 

historiskt begrepp.  

 

Du tolkar några källor och 

använder dem i dina 

resonemang.  

 

Du diskuterar ditt 

källmaterial och 

använder dig då av 

något källkritiskt 

kriterium. 

 

 

Du skapar historiska sammanhang när 

du behandlar frågeställningens två 

sidor. 

 

  

Du använder historiska begrepp vid 

några tillfällen. 

 

Du tolkar flera källor för att behandla 

frågeställningens båda sidor.  

 

 

Du kopplar källornas styrkor eller 

svagheter till frågeställningen och 

använder dig då av några källkritiska 

kriterier. 

Du skapar historiska sammanhang och 

placerar dessa i en samhällskontext när 

du väger frågeställningens två sidor mot 

varandra. 

 

Du använder historiska begrepp för att 

förklara dina resonemang.   

 

Du använder källmaterialet i samverkan 

för att underbygga dina slutsatser. 

 

 

Du kopplar källornas styrkor och 

svagheter till frågeställningen och 

använder dig då av några källkritiska 

kriterier. 



LIVSMEDELSNÄMNDEN 

Du ska nu arbeta som historiker gör och dra slutsatser om det förflutna med hjälp av källor. Det 

innebär att du ska använda historiska källor och begrepp för att konstruera historia. Arkivuppgiften 

du ska arbeta med behandlar livsmedelsnämnden under det tidiga 1900-talet. För att du ska få en 

uppfattning om den samhälleliga kontexten vid denna tid ska du först läsa introduktionen nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När du besvarar frågeställningen i uppgiften ska du använda dig av något eller några av följande 

historiska begrepp: 

 

 

 

 

 

Huskvarna livsmedelsnämnd 

När Första världskriget bröt ut i augusti 1914 förblev Sverige neutralt, men två av 
landets stora handelsparters, Tyskland och England, stod på varsin sida i 
konflikten, vilket bland annat skapade handelsproblem. Livsmedeltillgången blev i 
slutet av kriget besvärlig för många stadsbor som inte hade släktingar på landet. På 
landsbygden fanns det oftast nog med mat, även om det kunde bli ont om bränsle 
för maskiner. Kommunerna uppmanades 1915 genom ett cirkulär från 
jordbruksdepartementet att inrätta någon form av livsmedelsnämnd. 1917 kom en 
förordning som gjorde att det blev obligatoriskt att ha en egen livsmedelsnämnd, 
eller att ha en nämnd tillsammans med någon annan mindre landskommun. 
Livsmedelsnämnderna kunde driva affärer genom att köpa in varor och sedan sälja 
dem för ett överkomligt pris, utan mellanhänder, till enskilda och till 
affärsinnehavare. Parallellt fanns Folkhushållnings-kommissionen, som tillsattes 
1916 och skulle ge förslag till reglering av livsmedels-konsumtionen under 
pågående krig. Under nämnda kommission fanns statliga livsmedels-styrelser i 
länen som fördelade det löpande arbetet på olika byråer som i sin tur hade kontakt 
med de lokala livsmedelsnämnderna. En slutlig förordning 1920 upphävde det 
tidigare kravet på livsmedelsnämnd. 
 

 

Historiska begrepp 

klass/social bakgrund  ideologi   aktör & struktur 

kön   makt   (annat relevant begrepp) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBETSMATERIAL 
 
Litteratur:  
 
”HuskvarnaPosten” på rullfilm (1915-1919) 

”Svensk författningssamling 1917:483” (1917) 

”Svensk författningssamling 1920:738” (1920) 

 
 
Otryckta källor:  
 
Huskvarna stad och köping, Livsmedelsnämnden, Protokoll och handlingar, A1:1, 1916-1919 

Huskvarna stad och köping, Livsmedelsnämnden, Dyrtidshjälpen, D2:1, 1918 

 
 
 
 
 

Använd källorna nedan, dina kunskaper i historia och dina källkritiska 
färdigheter för att besvara följande frågeställning: 

• Hur drabbades huskvarnaborna av första världskriget? 

o Du ska i ditt svar fokusera på något av följande perspektiv: 
� Vilken bakgrund de hade som sökte och fick stöd. 
� Livsmededelsnämndens verksamhet. 
� Vilka varor som blev bristvaror under kriget.  
� Något annat intressant perspektiv du hittar i källorna. 

 

Tänk på detta när du besvarar uppgiften: 

- Hänvisa tydligt till källorna i ditt svar.  
- Använd dina kunskaper i historia för att sätta in källmaterialet i ett historiskt sammanhang. 
- Du behöver inte använda samtligt material nedan 
- Du ska nyansera ditt svar med hjälp av de historiska begreppen.  
- Att källornas användbarhet kan variera beroende på din frågeställning. 
- Att använda källkritiska kriterier.  
 



 
 

 
 
 

 

ARBETSFORMER OCH REDOVISNING 

Arbeta i grupp om 2-3-personer. Redovisningen sker skriftligt i form av ett PM på max 1500 ord. Ert 

PM ska innehålla en problemformulering, löpande källhänvisningar (fotnoter) och en källförteckning.  

 

Så här bedöms ditt svar på uppgiften 

E C A 

Du använder historiska 

exempel när du behandlar 

frågeställningens två sidor. 

 

 

Du använder något 

historiskt begrepp.  

 

Du tolkar några källor och 

använder dem i dina 

resonemang.  

 

Du diskuterar ditt 

källmaterial och 

använder dig då av 

något källkritiskt 

kriterium. 

 

 

Du skapar historiska sammanhang när 

du behandlar frågeställningens två 

sidor. 

 

  

Du använder historiska begrepp vid 

några tillfällen. 

 

Du tolkar flera källor för att behandla 

frågeställningens båda sidor.  

 

 

Du kopplar källornas styrkor eller 

svagheter till frågeställningen och 

använder dig då av några källkritiska 

kriterier. 

Du skapar historiska sammanhang och 

placerar dessa i en samhällskontext när 

du väger frågeställningens två sidor mot 

varandra. 

 

Du använder historiska begrepp för att 

förklara dina resonemang.   

 

Du använder källmaterialet i samverkan 

för att underbygga dina slutsatser. 

 

 

Du kopplar källornas styrkor och 

svagheter till frågeställningen och 

använder dig då av några källkritiska 

kriterier. 


