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Till läraren

Välkommen till Nordiska museets utställning
Modemakt – 300 år av kläder!
Möt människor från tre århundraden och se
hur ekonomi, idéströmningar och teknisk
utveckling påverkat mode och dräktskick.
Modets makt är stor. Alla samhällsgrupper
använder kläder för att skapa sin identitet.
Varför klär vi oss? Vad är mode?
audioguidea
Till utställningen finns en audioguide att låna
i museets entré. Den är anpassad för vuxna
men kan fungera för år 6–7.
fördjupning
I Fatburen på plan 1 i museet finns utställningens katalogb, föremålsförteckning,
litteratur, länkar och annat med koppling
till mode.
studieväskan
I Fatburen på plan 1 hämtar och lämnar du
studieväskan som tillhör denna studiehandledning. Använd materialet i studieväskan
när ni löser uppgifterna.

Studiehandledningen är tänkt att användas av
elever i grundskolans år 4–7. Uppgifterna kan
lösas i grupp eller göras på egen hand.

webben
På www.modemakt.sec finns en databas
med föremål från utställningen, modefrossa med foton ur museets bildarkiv
och möjlighet att själv delta med sitt
favoritplagg.
frågor & boka visning
Mejla visningar@nordiskamuseet.se
för att anmäla ert besök och lån av väskan,
ställa frågor till våra museipedagoger eller
boka visning.

b
a
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Till läraren:
så här gör du

1

5

Hämta studieväskan i Fatburen på plan 1.
Väskan innehåller material som ni behöver
för att lösa uppgifterna.

Kartan på sidan 6 visar var varje monter
finns i utställningen. Uppmana eleverna att
noga läsa igenom texten och uppgifterna
innan de börjar skriva ner svaren. Inom
varje grupp kan eleverna arbeta enskilt,
i par eller i två mindre grupper.

2
Samla hela klassen framför montern
Vem är du? (nummer 1 på kartan, se sid 6).
I montern finns en sovande brud, cybergothare och man i hovuniform. Börja med
att berätta hur besöket i utställningen är
tänkt att genomföras.

3

6
Visa studieväskan och berätta vad den
innehåller (se sid 5). Tala om var i utställningen den kommer att stå. Håll gärna koll
på studieväskans innehåll under ert besök.
Be eleverna att lägga tillbaka materialet
som de inte använder längre så att andra
kan ta del av det.

Tillsammans gör ni arbetsuppgiften nummer 1
på sidan 7, Vem är du? Det finns detaljbilder i
studieväskan till din hjälp.

7

4

Avsluta besöket med att samla klassen vid
catwalken och låt de olika grupperna
berätta lite om sina arbeten. Om det finns
tid låt fler prova korsetterna, känna på
tygproverna och läsa bouppteckningen
och överflödsförordningarna.

Dela in klassen i tre grupper och tala om
vilka uppgifter de ska arbeta med.
   Grupp A
   arbetar med uppgifterna 2, 3 och 4
   Grupp B
   arbetar med uppgifterna 5, 6 och 7

8
Lämna tillbaka studieväskan till Fatburen.

   Grupp C
   arbetar med uppgifterna 8, 9 och 10
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Studieväskan
Studieväskan hämtas och lämnas i Fatburen på plan 1.
Studieväskan innehåller följande material som ni behöver för att lösa uppgifterna
i den här studiehandledningen. Arbeta med alla sinnen!

i väskan till läraren:

i väskan till eleverna;

1. Foton att använda till uppgift 1;
brudens smycken, hovuniformens
ordnar, cybergotharens glasögon
och skor.

Till grupp A
2. Foto: Målning av Slåtteröl på Svartsjö slott.
Detaljbilder av samma målning
3. Överflödsförordning
4. Bouppteckning
Till grupp B
5. Foto: Målning från Västerås
Detaljbilder av samma målning
6. Korsetter att prova, 2 st
7. Bilder från modejournaler
Till grupp C
8. Foto: Hamngatan, Stockholm
Detaljbilder av samma fotografi
9. Foto på trasiga jeans
10. Tygprovssamlingar; naturfibrer
och syntetfibrer

© Nordiska museet 03-03-2010
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Karta över
utställningen
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1. Vem är du?

Catwalk


Ingång
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1. Vem är du?
Det första du ser när du kommer in i utställningen Modemakt är tre personer från tre
olika tider och samhällsklasser.
Den sovande kvinnan är en bondbrud från
Skåne. Hon bär flera lager av kläder och
mängder med smycken.
Bredvid bruden står en man klädd i en uniform som används vid det kungliga hovet.
Många yrken kräver speciella kläder och den
här uniformen har sett nästan likadan ut sedan 1823. Den används fortfarande på slottet
fast nu med svarta byxor.
Den tredje personen är en cybergothare
från 2009.

Foton Mats Landin © Nordiska museet

Uppgifter
1. Har de här tre personerna något
gemensamt? Diskutera!

3. Ge exempel på olika yrken där man bär
uniform eller speciella arbetskläder.

2. Varför har vi kläder på kroppen?
Ge tre exempel.

4. Varför fick bruden sitta och sova natten
innan sitt bröllop?

a.
b.
c.
© Nordiska museet 03-03-2010
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2. 1780-tal
Hämta bilderna i studieväskan som ni fick
låna i Fatburen. En av bilderna föreställer
en fest på Svartsjö slott. Skörden är avslutad
och bönder firar tillsammans med slottets
tjänstefolk och slottsfrun och hennes vänner.
Gå ett varv runt montern och bekanta er
med figurerna.
Se du barnet i klänning? Kolt, som klänningen
kallas, var ett praktiskt barnplagg. Behövde
man kissa var det bara att lyfta upp nedre
delen av kolten. På den här tiden hade man
ännu inte börjat använda underkläder.
Det finns två barn till, en liten baby som ser
ut som ett väl inslaget paket och en pojke som
har väst och skinnbyxor precis som de vuxna
männen.
Foton Mats Landin © Nordiska museet

Uppgifter
1. Adel, präster, borgare och bönder – olika
samhällsklasser, olika kläder? Vad är det
för skillnad på en bondkvinnas och en
adelsdams kläder?

3. Vad är det för skillnader mellan kläderna
som prästfrun och mamman med lindebarnet bär?

2. Både prästsonen, bondpojken och lindebarnet har mössor på sig. Hur ser mössorna
ut? Rita och beskriv.

4. Adelsmannen är klädd i en variant av den
nationella dräkt som kung Gustav iii hittade
på i778. Varför bestämde kungen att det
skulle finnas en nationell dräkt?

© Nordiska museet 03-03-2010
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3. Förbjuden lyx
Det försvann mer pengar ut från Sverige
än det kom in. Kungen och staten skyllde på
import av sidentyger och andra lyxvaror och
införde ett importstopp. Istället för att köpa
dyrbara tyger och kläder från utlandet skulle
Sverige tillverka egna textilier.
Kung Gustav iii tyckte att hovet skulle
föregå med gott exempel och införde 1778
en nationell dräkt tillverkad av svenskt
material. För att alla skulle få reda på vad
som gällde tryckte man upp papper med
så kallade överflödsförordningar.

Foto Mats Landin © Nordiska museet

Foto Jens Gustafson © Kungliga Biblioteket

Foto © Nordiska museet

Uppgifter
1. I montern finns en del av en överflödsför ordning. Hämta överflödsförordningen
som finns i studieväskan. När trycktes den?

3. Hur fick de som inte kunde läsa reda på
vad som var förbjudet att använda?

2. Nämn tre saker som var förbjudna att föra
in i Sverige enligt överflödsförordningen.

4. Under den rosa klänningen finns en
ställning. Det gick åt extra tyg för att sy
en sådan lyxklänning därför förbjöds dessa
ställningar. Efter ett tag blev det tillåtet igen
mot att man betalade extra skatt. Är du
beredd att betala extra för att kunna bära
vissa kläder?

a.
b.
c.

© Nordiska museet 03-03-2010
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4. Kläders värde
Har du någon gång tänkt på vad dina kläder
är värda? Tänk om de skulle vara värda mer
än en bil!
När en människa dör ska det alltid göras en
lista på alla saker som personen lämnar efter
sig. Det kallas för en bouppteckning. I gamla
bouppteckningar från 1800-talet kan man
hitta uppgifter om att kläderna hade ett större
värde än en häst, ungefär som att din jacka
skulle vara mer värd än en bil.

Foto A. Olson © Nordiska museet

Foto © Nordiska museet

Foto © Nordiska museet

Uppgifter
1. Hämta bouppteckningen i studieväskan.
Ge tre exempel på kläder som bondhustrun Christina Johansdotters lämnade
efter sig.

3. Pojkjackan som har använts av två bröder
är ett omsytt plagg. Vad var det för plagg från
början?

a.
b.
c.

4. Om du behöver ha nya kläder men inte har
råd att köpa nytt finns det några andra sätt
att lösa problemet på?

2. Vad brukar du göra när dina kläder
går sönder?

© Nordiska museet 03-03-2010
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5. 1860-tal
Det är torgdag i en stad någonstans i Sverige
vid mitten av 1800-talet.
Människor från staden och landsbygden
samlas på torget för att handla. Undrar vad
det blir för inköp denna dag? Det finns så
mycket att köpa för den som har råd.
Gå ett varv runt montern och bekanta er med
figurerna. Hämta bilderna i studieväskan.

Foto Mats Landin © Nordiska museet

Foton © Nordiska museet

Foto Mats Landin © Nordiska museet

Uppgifter
1. Bondhustruns klänning är en löneklänning,
men vad är det för något?

3. Den borgerliga familjen är på promenad.
Vad är det för mönster på mammans klänning, pappans byxor och flickans klänning?

2. Dalkullan från Våmhus har med sig några
speciella smycken till försäljning. Vad är de
tillverkade i för material?

4. Det finns en flicka till. Vad är det i klädedräkten som skiljer de två barnen åt?

© Nordiska museet 03-03-2010
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6. Kroppens
omformning
Ibland ska man vara smal som en sticka,
andra gånger är det modernt med stora,
breda axlar, en tredje gång är det höfterna
som ska sticka ut. Modet har sällan stämt
överens med hur människokroppen ser ut.
För att få till den rätta formen fick man
därför använda sig av olika knep och
hjälpmedel.

Modeplansch, 1770-tal.

Förr sade man Vill man vara fin får man lida pin,
det betyder ungefär att man måste plåga sig
lite för att bli riktigt fin.

Foto © Nordiska museet

Foto Mats Landin © Nordiska museet

Uppgifter
1. Hur ser en »vanlig« människa ut egentligen? Ni är i samma ålder men för den
skull är ni inte lika långa. Ställ upp er i
rad med den längsta sist. Blir det någon
skillnad om man istället utgår från benens
längd

3. Turnyr, pocher och krinolin är ord som
kommer från franskan. Men vad är det för
plagg och vad används de till?
a.
b.
c.

2. Korsetten är ett bra hjälpmedel för att
förändra kroppen. Hämta korsetterna
som finns i studieväskan. Hjälp varandra
prova och beskriv hur det känns.

© Nordiska museet 03-03-2010

4. Kan du tänka dig att gå klädd utan trosor
eller kalsonger? En gång i tiden tyckte man
att det inte passade att flickor och kvinnor
gick i byxor. Hur tror ni det kändes att som
tjej pulsa omkring i snön i långa kjolar och
utan några byxor under?

12

7. Modets
spridning
De flesta försöker att följa modet. Det finns
många sätt idag att få reda på vad som är
modernt.
Förr i tiden kunde de som reste utomlands,
till exempel till Frankrike, berätta om det
senaste modet, antingen när de kom hem
eller med brev till släkt och vänner i Sverige.
Under 1800-talet kom det tidningar med
ritade modebilder och mönster på kläder.
Nu kunde till och med sömmerskan ute på
landet hålla koll på vad som var modernt.
Hämta modejournalerna i väskan. De är från
slutet av 1800-talet men från olika årtionden.
Titta hur modet förändrades under den tiden.

Ur La Mode Illustrée, nr 44, 1878.

Foto © Nordiska museet

Foto Mats Landin © Nordiska museet

Uppgifter
1. Vem bestämmer modet i dag och vem
bestämde förr i tiden?

3. När var det modernt med turnyr?

2. Hur får du reda på vad som är modernt?

4. Vad är en »pillerburk« för plagg?

© Nordiska museet 03-03-2010
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8. 1960-tal		
Det är år 1960-tal och nu finns särskilda
tonårskläder att köpa. Tidigare fanns det
kläder för barn och för vuxna, men nu har
det skapats ett mode för dem som varken är
barn eller riktigt vuxna, ungdomarna.
I stadens centrum lockar varuhus och butiker
med det senaste modet. Ungdomarnas kläder
är inspirerade av den nya rock- och popmusiken, av konst och av nya tankar på hur
samhället skulle se ut. Killar börjar ha lite
längre hår och vågar klä sig i färgstarka
kläder och mjukare material. En del unga
människor klädde sig unisex, ett mode som
såg ungefär likadant ut för killar och tjejer.

Foto Mats Landin © Nordiska museet

Hämta bilderna från väskan som visar Hamngatan i Stockholm. Gå ett varv runt montern
och bekanta er med figurerna.
Foto © Nordiska museet

Foto Mats Landin © Nordiska museet

Uppgifter
1. I montern finns det en tant. Finns det
kvinnor som ser ut som tanten idag?
Diskutera!

2. Leta reda på Mods-tjejen. Titta på hennes
jacka. Där har hon skrivit vilka band hon
gillar. Vad har hon för favoriter? Ge tre
exempel.
a.

3. Leta reda på Hippien. Rita av smycket.

4. Mannen med bilhjälmen har byxor
designade för bilåkande. Att åka bil med
hjälm slog aldrig igenom, men det var ett
försök att öka säkerheten. Har du speciella
kläder på dig när du åker bil?

b.
c.
© Nordiska museet 03-03-2010
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8. Århundradets mode:
1900-tal jeans		
I 150 år har det funnits byxor av bomull som
kallas jeans. Från början var jeansen ett plagg
för hårt arbetande guldgrävare och cowboys
i Amerika. Jeans blir ett mode som tonåringarna snabbt tar till sig. Deras idoler bär jeans
– självklart ska de också ha jeans.
Idag diskuterar många nackdelarna med
bomullskläder. På bomullsodlingarna
används till exempel stora mängder gift.
Det sägs att till ett par jeans går det åt lika
mycket gift som byxorna väger.
Att köpa ekologisk odlad bomull eller
secondhand kläder kan vara ett sätt att
minska användningen av miljögifter i
klädtillverkningen.

Foton Mats Landin © Nordiska museet

Uppgifter
1. Algotsjeansen i montern har dragkedja i
sidan? Varför då?

3. Räkna upp minst tre jeansmärken som
du känner till.
a.
b.

2. Titta på de slitna och lappade jeansen
i montern och på bilden i studieväskan.
Brukar du lappa och laga dina jeans eller
använder du dem fast de är trasiga?
Kanske du till och med gör sönder dem
med flit?

© Nordiska museet 03-03-2010
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4. Hur mycket vatten och gift går det åt för att
tillverka ett par jeans?
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10. 1900-talets
nya material
Under 1900-talet uppfinner man nya
material att göra kläder av. De får namn
som nylon, fleece, orlon, rayon och viskos.
1960-talet är de nya syntetmaterialens
årtionde och många tycker att de nya
tygerna är fantastiska. Nylon, till exempel,
varken krymper, töjer sig eller skrynklar.
Foto © Nordiska museet

Plaggen är lättvättade och torkar snabbt.
Men det »sprakar« av statisk elektricitet
när man använder kläderna och det går åt
mängder med olja vid tillverkningen.
I studieväskan finns två olika tygprovsamlingar; naturmaterial och syntetmaterial.

Foto Mats Landin © Nordiska museet

Foto © Nordiska museet

Uppgifter
1. I montern finns kläder av papper. Hämta
tygproverna ut väskan. Känn på vlieseline,
så ungefär känns papperstrosorna. Har du
någon gång använt kläder av papper?

2. Många använder idag tröjor av fleece
istället för av ylle. Visste du att man kan
göra fleecetröjor av återvunna petflaskor?
Leta reda på tygproverna fleece och ylle.
Gnugga de olika tygproverna mot kinden.
Är det någon skillnad?

3. Bävernylon är starkt, vattenavvisande och
smutståligt. Perfekt till barnkläder som måste
tåla vilda lekar. Du kanske själv har haft en
overall av bävernylon som liten? Leta reda på
tygprovet och beskriv hur materialet känns.

4. Vad är dina kläder tillverkade av? Läs på
lappen som brukar vara fastsydd i dina
kläder. Ta hjälp av tygproverna och en
kompis för att lösa uppgiften. Välj tre av
dina plagg och skriv vad det är för material.
a.
b.

© Nordiska museet 03-03-2010
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Information
& bokning

Vad är
Nordiska museet?

Anmäl ert besök, boka skolprogram
eller visning via
visningar@nordiskamuseet.se
Telefon 08-519 545 50

Nordiska museet är Sveriges
största kulturhistoriska museum. Här visas trender och
traditioner, liv och arbete i
Sverige från 1500-talet fram
till idag.

Adress
Nordiska museet
Box 27820
115 93 Stockholm
Telefon
Växel 08-519 546 00
Besöksadress
Djurgårdsvägen 6–16, Stockholm
Buss 44, 47, 69 eller 76.
T-bana Karlaplan
Djurgårdsfärjan

Museet är grundat av Artur
Hazelius år 1872 och museibyggnaden på Djurgården
stod färdig 1907.

www.nordiskamuseet.se
Välkommen!
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