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TILL LÄRAREN
INNAN BESÖKET

Läs igenom hela studiehandledningen före besöket. 

Dela upp eleverna i mindre grupper 

och fördela de olika uppgifterna mellan dem.

Det finns totalt nio uppgifter.  

Utställningen är indelad i olika teman. 

Med hjälp av kartan och anvisningarna

 i texten hittar ni rätt.

Vi rekommenderar att 

alla elever gör uppgifterna 1, 2 och 9. 

I uppgift 4 behöver eleverna 

använda smartphones.  

I uppgift 5 ska eleverna rita 

sin egen kurbits. Ta med material 

till detta från skolan. 

Avsluta gärna besöket 

med en gemensam samling 

där ni diskuterar vad de olika 

grupperna kommit fram till. 

De sista sidorna innehåller 

förslag på hur ni kan 

fortsätta arbetet 

med utställningen 

i klassrummet.



RITNING ÖVER 
UTSTÄLLNINGEN

Det här är stora hallen

BÖRJA HÄR

UTGÅNG

= uppgift

 

  



ELEVUPPGIFT

Gå in i första rummet 
där det i mitten finns en kista på ett glaspodium.
Titta på kistan och läs sedan nedanstående text. 

Maria Nilsdotter föddes år 1800 
på Augstens gård, nästan nere vid havet, 

i Vamlingbo socken på södra Gotland. 

När hon var 22 år gifte hon sig med Lars 
Olofsson på gården Hallvards, uppe vid kyrkan. 

Det var i oktober, när lammen blivit feta. 
Nu skulle Maria leva resten av sitt liv med 
Lars och hans familj. Så var det uppgjort. 

Huset var trångt, de hade knappt några 
möbler. Sina privata saker förvarade 

Maria i brudkistan som hennes pappa hade 
snickrat och målat. Kistan, som står här

 i rummet, var hennes arv, hennes 
identitet och bakgrund. 

På Hallvards levde Maria resten av sitt liv. 
Hon fick flera barn och flera missfall. 

Bara tre barn överlevde födseln.

När Maria somnade in i sin kammare,
82 år gammal, hade hennes lillflicka 

Catharina sedan länge tagit över gården.

Brudkistan hamnade på vinden 
som förvaring för gamla kläder.

Vid mitten av 1900-talet åkte kistan ut 
till lammen i stallet. Råttorna gnagde hål. 

Trämask förstörde bottenbrädorna.

2008 kom kistan fram igen, under ett 
tjockt lager av halm och lagårdsgödsel. 

Kan en brudkista få ett nytt liv?

FRÅGA

Vilka av dagens möbler tror ni kommer att hamna på vinden 
eller i soporna i framtiden? Skriv ditt svar här:



ELEVUPPGIFT

Gå till den rosa väggen med 
en bild av ett skåp och rubriken ”Rejält retro”.

I den här utställningen fi nns 
femtio föremål utställda som kommer från perioden 1750–1850. 

Under den här perioden blomstrade allmogens möbelmåleri, 
möbler gjorda av folk på landet till folk på landet, även kallad folkkonst. 

Men vad skiljer egentligen en allmogemöbel från en annan möbel? 
Leta upp skåpet som fi nns på bilden 

och titta på de olika kännetecknen för en allmogemöbel. 

UPPGIFT

Titta på möblerna i rummet.
 Välj ut två möbler och fundera på varför de är allmogemöbler. 

Ange minst två kännetecken per möbel.
Skriv ditt svar här:

STARKA FÄRGER 

Starka färger och många olika 
mönster på samma möbel, som
blymönjerött och pariserblått.

STILBLANDNING

I samma möbel går det att hitta fl era olika 
stilar från olika tider som rokoko, renässans 

och barock. Ovansidan, alltså krönet på 
skåpet, har konturer från stilen barock. 

Kring ägarens initialer fi nns ett gustavianskt 
mönster som kallas pärlstav. På dörrarna
 fi nns ett mönster med romber som är 

typiskt för empire.

ATT MÅLA HELA YTAN

Inga tomrum skulle fi nnas. 
Ett exempel är de vågformiga linjerna 

över och under årtalet.

STILISERING

Mönstren är förenklade och 
avbildas inte som de ser ut i verkligheten. 

Till exempel tulpandekoren på 
överstycket och i blomsterbårderna 

högst upp och längst ner.
NM.0158359



ELEVUPPGIFT

Gå till spegelväggen med rubriken ”Värsta statusmöblerna.”

Här visas de statusmöbler som kunde 
finnas i en välbärgad bondgård för 200 år sedan. 

Möblerna har en gång ägts av rika bondefamiljer som hade 
råd med mer än bara det nödvändigaste. Här intill finns 
exempel på typiska statusmöbler – ett vackert golvur, 

en blommig kista, ett färgglatt skåp och tre skrin. 

Läs texterna på de gröna skyltarna 
som finns till de olika möblerna.

FRÅGA

Vilka statusmöbler finns idag?

Skriv ditt svar här:



ELEVUPPGIFT

Gå in i rummet som är markerat med en fyra på kartan. 
Titta noga på möblerna i rummet. 

UPPGIFT

Fotografera en eller flera detaljer med
 en smartphone. Sprid bilden på internet, t.ex. på Instagram, 

genom att använda hashtag #rejaltretro.



ELEVUPPGIFT

Gå till den blommiga väggen med två skåp.
Läs texten som finns på den stora blå skylten mellan skåpen. 

Titta på skåpen. 
Mönstret kallas för kurbits och är en förenkling av en blomstervas. 

Motivet går att variera i det oändliga och det finns inte
 två kurbitsmönster som är exakt likadana. 

UPPGIFT

Titta runt i utställningen. 
Finns det andra möbler med kurbitsmotiv? Vilka?

Skriv ditt svar här:

EXTRA UPPGIFT A

Titta på skåpen, hämta inspiration 
och rita ditt eget kurbitsmotiv.

EXTRA UPPGIFT B

Allmogemålarna använde olika redskap 
för att skapa sina mönster – penslar, kam, schabloner, stämplar, trasor, 
fingrar och handlovar. I västvärlden har många en uppfattning om att 

en konstnärs uppgift är att avbilda som det ser ut i verkligheten. 
Men allmogemålarnas syfte var att skapa mönster och därför 

avbildade de medvetet förenklat. 

Nästan alla möbler saknar signatur. 
De bokstäver som ibland syns på möblerna tillhör ägaren. 

Även om målaren nästan aldrig signerade sina möbler, 
visste alla i byn vem han var. Det var nästan bara män som var
allmogemålare. Kvinnor ägnade sig främst åt textilt hantverk.

FRÅGA 1
Måste allt avbildas verklighetstroget? 

Motivera och skriv ditt svar här: 

FRÅGA 2
Är det viktigt att veta namnet på konstnären 

för att kunna uppskatta ett konstverk?
Skriv ditt svar här:



ELEVUPPGIFT

Gå till den stora väggen med en blå och vit tapet, 
med rubrikerna ”Gemensam svensk karaktär? Glöm det!” 

och ”Att hänga med”.

Går det att säga att de här möblerna är typiskt svenska 
och att de har en gemensam svensk stil? Nej, även om det går att säga 

vad som är typiskt för ett område, till exempel kurbitsen som 
kom från Dalarna, är det svårt att hitta en övergripande svensk stil. 

Varken landskapsgränser eller nationsgränser är några murar 
som skiljer kulturområden åt.

 Bakom något som är typiskt för ett geografiskt område
 finns det alltid en individ. Någon som haft förmågan och kreativiteten 

att skapa något som blir populärt och sedan har andra följt efter. 
Det kan till och med vara så att ett mönster som i efterhand utvecklats 

som något typiskt för ett område har skapats av någon 
som invandrat från ett annat område. 

Tv-serier och tidningsreportage från lyxiga hem 
påverkar hur vi inreder hemma idag. Även förr inspirerade de lyxiga hemmen. 

Kanske sneglade man på prästens möbler eller möblerna på en krog 
som man besökt. Det är i dekoren som de nya trenderna först slår igenom. 

I den målade dekoren fångade man upp det nya ute i landet 
nästan lika snabbt som i Stockholm.

Titta på skåpet från Norrbotten med motiv av tulpaner. 
Tulpanerna har ett orientaliskt uttryck.

FRÅGA 1

Hur sprids inredningstrender idag? 
Skriv ditt svar här:

FRÅGA 2

Vilka designers, konstnärer och arkitekter skapar dagens trender? 
Skriv ditt svar här:



ELEVUPPGIFT

Gå till vaggorna som finns under rubriken ”För det allra dyrbaraste”. 
Läs texten under rubriken. 

FRÅGA 1

Titta på vaggorna. 
Kan du gissa var de kommer ifrån utifrån medarnas utseende?

FRÅGA 2

Vilket tror du är bästa sättet att ha medarna 
– på längden eller på tvären?

EXTRAUPPGIFT 

Att måla om och förändra möbler för att passa modet 
är något som alltid gjorts. På 1910-talet blev det modernt med ljus inredning 

och gamla möbler målades vita. Under 1960- och 70-talen fanns en längtan efter 
det naturliga livet och möblerna skulle ha sin naturliga träfärg, 

de starka färgerna togs bort med lut. På 1980-talet kom shabby chic-trenden 
som var inspirerad av fransk lantstil, möblerna målades vita och behandlades 

för att få en sliten yta. Exporten av svenska äldre möbler är stor 
och de går att sälja utomlands med stor vinst. Det finns regler för vilka möbler 

som får exporteras och ansökan om tillstånd görs hos Nordiska museet. 
De flesta ansökningar beviljas. Många allmogemöbler som säljs utomlands 

är enklare brunmålade möbler. 

Leta upp det här skåpet.
Det målades med kurbits på 1780-talet men 1848 när 
det kändes omodernt målades det om. Man kan ana 

den äldre målningen under den nyare. 

FRÅGA 1

En del blir upprörda över att möbler från Sverige säljs utomlands 
och försvinner från landet. Ska det vara tillåtet att exportera 

föremål som kan anses vara en del av ett kulturarv?
Motivera ditt svar här:

FRÅGA 2 

Är det fel att göra om något gammalt, t.ex. måla över en 
kurbitsmålning med vit färg, för att det ska passa det 

senaste modet? Motivera ditt svar här:

NM.0160755



ELEVUPPGIFT

Gå till surfplattan som står på golvet vid den gröna väggen 
med rubriken ”Vilket mönster väljer du?”

Mönster och former kan varieras i det oändliga. 
Alla mönster du ser kommer från detaljer på möblerna här i utställningen.

UPPGIFT

Välj vilket mönster du vill ha på skåpet! 



ELEVUPPGIFT

Gå till rummet med graffiti på väggarna 
och rubriken ”Gränslöst”. 

Folkkonsten är global. 
I hela världen finns det folkkonst och samma former 

återkommer i olika kulturer samtidigt. 

UPPGIFT

Leta upp bildspelet som heter ”Gissa landet?”
Titta på bilderna och gissa vilket land de målade 

detaljerna kommer från. 

EXTRAUPPGIFT

Titta på rummets väggar och möblerna.
Tycker du att det är ok med graffitti tillsammans 

med gamla allmogemöbler? 
Motivera ditt svar här:



FÖRSLAG PÅ 
UPPFÖLJANDE ARBETE 

I KLASSRUMMET

Fortsätt arbeta med folkkonst i klassrummet. 
Här kommer några förslag på hur ni kan jobba.

Vad är det som skiljer allmogemöbler från andra möbler? 
I utställningen fanns det typiska kännetecken för allmogemöblerna. 

Jobba utifrån dessa kännetecken:
 

INGET AVBILDAS SOM DET SER UT I VERKLIGHETEN
STARKA FÄRGER

INGEN YTA FÅR VARA TOM
BLANDADE STILAR

FÖRSLAG 1

Be eleverna att välja ett djur eller en växt och rita av 
enligt folkkonstens formspråk: starka färger, inga tomma ytor 

och inte avbildat verklighetstroget.

FÖRSLAG 2

Be eleverna titta sig omkring där de befinner sig. 
Vilka mönster kan de upptäcka? Använd något/några av

folkkonstens kännetecken för att rita om mönstret. Använd sedan gärna 
mönstret i slöjden i ett broderi, som en tygapplikation, tovning, 

dekoration på träföremål och så vidare. 

FÖRSLAG 3

I allmogemöblerna blandas olika stilar 
som gustavianskt och barock. Gör likadant fast välj en eller flera 

moderna stilar eller märken och blanda med en gammal stil. 
Blanda Adidas med rokoko, H&M med gustavianskt med mera. 

Tänk på att olika stilar har olika mönster, färger och former.

FÖRSLAG 4

De målade allmogemöblerna var statusprylar,
människor visade upp sin rikedom genom möblerna. 

Vilka föremål har mest status idag? 
Be eleverna titta i tidningar och klippa ut bilder 

och fotografier på sådant som de anser visar på hög status, 
rikedom och kändisskap. Klistra upp bilderna på ett pappersark. 

Diskutera i klassen varför de valt som de gjort.
Vad är det som styr det som är status?

Hur påverkar media och reklam vad som är statusfyllt?
Måste status alltid vara förknippat med materiella saker eller finns det

annat som kan signalera status idag? 



Vill ni se mer?
Gå in på www.digitaltmuseum.se.  

Skapa egna mappar med bilder på föremål som eleverna 
kan använda för att få inspiration.

Vill ni fördjupa er och veta mer?
Boka visning och workshop med Nordiska museets pedagoger.

INFORMATION OCH BOKNING
Anmäl ert besök eller boka visning via

visningar@nordiskamuseet.se
Telefon 08-519 545 50

BESÖKSADRESS
Djurgårdsvägen 6–16, Stockholm

Buss 67, 69 eller 76
Spårvagn linje 7
T-bana Karlaplan

Djurgårdsfärja

www.nordiskamuseet.se

POSTADRESS
Stiftelsen Nordiska museet

Box 27820
115 93 Stockholm

Telefon
Växel 08-519 546 00

Stiftelsen Nordiska museet 
är Sveriges största museum för kulturhistoria. 

Här visas liv och arbete i Sverige från 1500-tal fram till idag. 
Museet är grundat av Artur Hazelius år 1873 

och byggnaden på Djurgården stod klar 1907. 


