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This thesis aims to explore the use of costumed interpreters at museums. Firstly the thesis examines how exten-
sive the use of historical costumes is in Sweden, along with some international comparisons. Later on the differ-
ent ways that the clothes are used is examined, and the costume as a resource for learning is discussed. In the last 
part of the thesis the “function” of the costume is examined. Two different theories are used to study the cos-
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The result of the thesis is new perspectives on costumed interpreters, where the costume is seen as an active 
subject that creates the presence of history. The costume also helps the staff from the museum to control the visi-
tors by giving the interpreter authority and making him/her a link to the history. The costume also changes the 
behavior of the wearer, even if the person isn´t a part of an educational role-play at the moment. This can be seen 
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Inledning 

I högstadiet deltog jag i en tidsresa med Kalmar läns museum och vissa minnen 
därifrån finns fortfarande kvar. Jag kommer ihåg att vi skrapade färgen av en båt. 
Jag kommer ihåg att vi pratade om hur bra de hade det i ”Amerikat”. Och jag 
kommer ihåg kläderna. Ett par år senare fick jag i uppdrag att tillverka ett antal 
medeltida rustningar till en pedagogisk avdelning på ett museum. Sedan dess har 
mitt förhållande till att levandegöra andra tider med hjälp av kläder fortsatt. Jag 
har besökt stenåldern, sekelskiftet och allt däremellan, och dräkterna har varit en 
del av varje tidsålder. För min del kom den första yrkesverksamma kontakten med 
museer, men framförallt intresset för historiska kläder, långt innan min utbildning. 
Det var i det närmaste det intresset som gjorde att jag valde min utbildning. Just 
på grund av den anledning har jag hela tiden haft sinnet öppet för idéer och 
forskning som berör detta ämne. Genom åren har många funderingar passerat och 
en komplex bild över hur och varför museipedagoger använder historiska kläder 
för att gestalta dåtiden börjar växa fram. Något som också växt fram är vetskapen 
om att väldigt få undersökningar har gjorts på ämnet. Någon samlad bild för 
bruket av historiska kläder finns inte ännu inom svensk forskning. Detta är mitt 
försök till ett första steg.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att föra ett resonemang runt bruket av historiska 
dräkter i museipedagogiska sammanhang. Uppsatsen kommer sedan att fungera 
som en teoretisk grund för fortsatta empiriska studier. Huvudfrågan kan sägas 
handla om vad vi ”gör” när vi använder historiska dräkter som en del av den 
förmedlande verksamheten på museer. Detta har först undersökts i en kvantitativ 
analys, där utbredningen av dräkterna kartlagts. Fokus ligger på svenska 
förhållanden, men även internationella utblickar har gjorts. Därefter kommer 
kvalitativa undersökningar om användning och funktionen. 
 Med användning avser jag praktiska aspekter av användningen. Det rör frågor 

om på vilka sätt dräkten används och hur pedagogen medvetet använder dräkten i 
mötet med besökare. Frågor om dräktens kommunikativa aspekter undersöks här.  
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Med funktion avser jag de mer abstrakta delarna av dräkten. Vad innebär 
dräkten i frågor om makt och auktoritet? Normer och stereotyper? Vad ”gör” 
dräkten för mötet mellan museum och besökare?  Frågor som dessa har undersökts 
i följande uppsats.  

Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd av tre övergripande kapitel. Det första går under rubriken 
”Inledning” och innehåller en bakgrund till ämnesvalet som visar att ämnet är 
relevant och ännu icke undersökt. Därpå följer en förklaring av vissa begrepp så 
som de används i föreliggande arbete. Under rubriken ”Tidigare forskning” tas 
vissa publikationer upp som har varit av intresse för denna studie, det ska dock 
nämnas att någon större studie på museipedagogers bruk av historiska dräkter 
ännu inte finns tillgänglig. Efter forskningsöversikten kommer en genomgång av 
teorier som används i uppsatsen.  Sista delen av första kapitlet är en genomgång 
av metod och empiriskt material som utgör grunden för undersökningen.  

Andra kapitlet heter ”Klädda pedagoger” och utgör själva undersökningen. 
Den inleds med en historisk bakgrund och är därefter uppdelad i tre olika 
inriktningar. Den första rör frågor om hur utbrett bruket är och i vilka 
sammanhang dräkter används. Den andra rör frågor om hur pedagogen använder 
och kan använda dräkten i mötet med besökaren. Den sista inriktningen fokuserar 
på klädernas funktion och vad de gör i mötet mellan pedagog och besökare.  

Sista kapitlet, ”Nya perspektiv på klädda pedagoger” består av en 
sammanfattande diskussion, förslag på fortsatt forskning och en kort 
sammanfattning av hela uppsatsen. 

Bakgrund 

I takt med museernas förändrade villkor och arbetssätt under det sena 1900-talet så 
har en ny flora av forskningsområden växt fram. Både arbetssätten på museerna 
och forskningsfälten på universiteten rör sig i fält som kan benämnas som 
rekonstruktioner, historiska rollspel, tidsresor, upplevelsepedagogik och ”living 
history”. Detta sammanfattas på ett väldigt tydligt sätt av Per-Ola Jacobsson i 
artikeln ”Historiemedvetenhet” som ingår i antologin Konsten att lära och viljan 
att uppleva – Historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, 
Medeltidsveckan och Jamtli. Jacobsson formulerar förändringen på följande sätt: 
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Att ställa ut historien endast genom montrar och ändlösa serier av föremål är inte längre 
tillräckligt. Trots den ”föremålens magi” som länge nyttjats för att locka besökare, måste 
något mer och annorlunda till. […] det behövs även livs levande människor som förmår att 
dramatisera och framföra historien till hugade besökare. Alla sinnen måste beröras.1 

Ofta ingår det i arbetssättet att museets representanter, och ibland även besökarna, 
ikläder sig ”historiska” kläder, det kan vara i samband med en tidsresa eller 
liknande. Att klä sig som en del av historien är något som i mångt och mycket har 
nonchalerats eller förbisetts av forskare, som istället fokuserar på rekonstruktioner 
av miljöer, byggnader och verktyg eller på upplevelsen som pedagogisk metod och 
eventuella lärdomar som kan vinnas vid en tidsresa. Kläderna nämns endast i 
förbigående, ofta med svepande ordalag så som ”tidstypiska kläder”, 
”medeltidskläder” och liknande. Jag har själv en textilvetenskaplig utbildning och 
en praktisk bakgrund som museipedagog. I rollen som museipedagog har jag ofta 
agerat i historiska kläder. Denna bakgrund gör att jag ser ett outforskat område, 
där frågor om dräkten som en pedagogisk resurs, dräkters kommunikativa aspekter 
och dräktens påverkan på dess bärare och på den museipedagogiska situationen 
finns inbäddade.  

Varför dessa frågor hittills inte har tagits upp av forskare i någon större skala 
kan möjligtvis ha att göra med att textil och dräkt idag ses som något kvinnligt 
och därmed ses som mindre viktigt i en maskulint dominerad värld. Denna 
maktstruktur diskuteras av Birgitta Svensson och Louise Waldén i kapitlet ”Att 
hävda det textila” som ingår antologin Den feminina textilen, där Svensson & 
Waldén även är redaktörer.2 De påpekar i det inledande kapitlet att deras mål med 
boken är att se på textil ur ett kulturteoretiskt perspektiv och att ”det textila har 
tidigare handlat mer och tekniker, vård och förvaltning än om feministisk 
forskning”3. Detta är något som går igen när det gäller bruket av historiska kläder i 
museipedagogiska sammanhang, något som jag kommer att visa senare. I 
antologin Iklädd identitet resonerar historikerna Madeleine Hurd och Tom Olsson 
kring mode och genusfrågor. Att textiler, dräkt och mode skulle vara något som 
främst finns inom en kvinnlig sfär kan enligt dem ses som något relativt nytt. 
Tankesättet är sprunget ur 1800-talets borgerskap som formerade sig som en 
maskulinitet gentemot den (av borgerskapet) feminiserade adeln. Adeln 
framställdes som feminina, en motpol från vilka borgerskapet kunde ta avstånd 
genom också ta avstånd från modet och ikläda sig den mörka kostymen som ett 
slags icke-mode. På så sätt kan textilens kvinnliga förtecken sägas vara en 
konstruerad produkt.4 

                                                 
1 Folkesson, Å. (2002), ”Vägar att vandra - Utvecklingsmodeller”, s. 39. 
2 Svensson, B. & Waldén, L. (2005), ”Att hävda det textila”, s. 16. 
3 Svensson, B. & Waldén, L. (2005), ”Att hävda det textila”, s. 19. 
4 Hurd, M. & Olsson, T. (2005), ”Mode och identitet”, s. 19. 
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Förutom feministiska resonemang så kan en anledning till att ingen har satt 
fokus på just dräkter i museipedagogiska sammanhang vara att ämnet är tillsynes 
nytt. Detta skulle då kunna ses som en förklaring till att någon större studier ännu 
inte har kunnat göras. Det ska dock påpekas att bruket att klä sig och agera som 
sina föregångare, eller som de kulturellt ”andra” finns belagt från tidigmodern tid i 
Sverige men kan vara äldre än så. Bruket har dessutom varit väl etablerat inom 
museivärlden genom till exempel Skansens tidiga användande av dalkullor i 
folkdräkt och vårfester med historiska personer. Bruket av historiska kläder har en 
lång historia, någorlunda parallell med utvecklingen med museerna och 
utställningen, men likväl har alltså en stor del av forskningen runt den utåtriktade 
verksamheten handlat om utställningsmediet. 

Vissa förekommande begrepp 
När det gäller områden som rekonstruerade dräkter, nysydda historiska kläder, 
historiska kläder och så vidare så finns ingen rådande begreppsapparat eller 
konsensus om vad som skiljer de olika benämningarna åt. Därför kommer jag i det 
följande att berätta hur begreppen används i föreliggande uppsats. 

Generellt kommer jag använda termen ”historiska kläder” eller ”historiska 
dräkter” om de dräkter som pedagoger och besökare ibland ikläder sig i ett 
museipedagogiskt sammanhang. Jag kommer använda begreppen ”dräkter” och 
”kläder” parallellt, även om det förstnämnda i större utsträckning syftar på en 
uppsättning kläder som hör samman. Att benämna dem som ”historiska” dräkter 
eller kläder är inte helt korrekt, eftersom den närmast borde syfta på de autentiska 
äldre kläder som har slutat användas. I museisammanhang skulle detta vara de 
kläder som finns i museimagasin och samlingar. Eftersom dessa kläder ytterst 
sällan används för att klä upp levande personer så bör inga förväxlingar ske 
eftersom denna studie bortser från de kläder som är rena museiföremål. Vad gäller 
uttryck som rekonstruktion, kopia och så vidare så medför dessa att det finns ett 
original att utgå från, vilket inte alltid är fallet. Eftersom jag vill undersöka även 
de fall då dräkten inte är baserad på ett historiskt original så lämnar jag dessa 
begrepp därhän. 

De museipedagogiska situationer jag i främsta hand vill undersöka är sådana 
där en pedagog eller annan representant för museet, iförd historiska kläder, möter 
en eller flera besökare i en situation vars huvudsakliga syfte är lärande. Detta 
innebär att besökares egna besök i museiutställningar inte innefattas i min version 
av museipedagogiska situationer. Däremot skulle en guidning i en utställning, ledd 
av en pedagog som bär historiska kläder mycket väl kunna räknas. Det är 
situationen och bruket av dräkt som styr. Till gruppen pedagog räknar jag även 
andra yrkesgrupper som i första hand inte arbetar med lärandebaserad utåtriktad 
verksamhet, till exempel arkeologer och historiker, under förutsättning att de 
befinner sig i lärosituation och bär historiska kläder.  
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En form av museipedagogiska situationer där historiska dräkter förekommer 
frekvent är olika former av dramatiseringar som går under namn som tidsresor, 
rollspel och historiska rollspel. I dessa dramatiseringar ikläder sig både besökare 
och pedagoger historiska kläder och låtsas tillsammans att de för är förflyttade till 
en annan tid. Under aktiviteten utförs ofta sysslor förknippade med den föreställda 
tiden och samtal förs runt dåtida ämnen. Eftersom detta inte är en närstudie av 
skillnader i dräkternas användning mellan tidsresor respektive rollspel kommer 
dessa begrepp användas parallellt.  En variant av detta är de lekstugor som finns 
vid till exempel Nordiska museet och Härjedalens fjällmuseum. För mer 
information runt de olika metoderna se boken Tidsresan: Lek och fantasi som 
pedagogisk metod, Kalmar läns museum årsbok från 2004, Kalmar läns museums 
manual i kulturmiljöpedagogik eller någon av de antologier som behandlar ämnet.5 

Tidigare forskning 

Om dräkter och museer 
Internationellt finns en engelsk avhandling som undersöker ”costumed 
interpreters” vid ett flertal ”historic sites” i Storbritannien, USA, Kanada och 
Sverige. Avhandlingen heter Why do you dress me in borrowed robes? - An 
investigation into the value of costumed interpretation at historic sites och är 
skriven av den brittiske forskaren och dräkthistorikern Jane Malcolm-Davies. 
Undersökningen sker genom enkäter som skickats ut olika ”historic sites”, samt 
besöksstudier utförda på tolv utvalda platser. Främst undersöker Malcolm-Davies 
förhållandet mellan hur mycket resurser som museet satsar på dräkter och 
utbildning av pedagoger och besökarens upplevelse av besöket.6 Tyvärr finns inte 
avhandlingen publicerad på internet och ett fjärrlån har inte varit möjligt.7 
Malcolm-Davies har däremot publicerat en artikel med liknande namn som bygger 
på resultaten från avhandlingsarbetet.8  

För svenska förhållanden har en del forskning gjorts runt tidsresor och 
historiska rollspel, fält där historiska dräkter är vanligt förekommande. Även om 
dräkterna endast nämns i förbigående så är publikationer som handlar om 
tidsresor/historiska rollspel intressanta, eftersom de sätter in bruket av dräkter i en 
kontext. Viktiga verk som behandlar tidsresor är till exempel pilotstudien som 
                                                 
5 Borgström, B.-M., Milton, K. & Sunesson, A. (2003), Tidsresan; Westergren, E. (2004), ”Jag trodde det 
skulle bli tråkigt, men…”; Westergren, E. (2001), Manual; Aronsson, P. & Sandström, E. (2002), Konsten att 
lära och viljan att uppleva; Aronsson, P., Gerrevall, P. & Sandström, E. (2000), Att resa i tiden. 
6 Malcolm-Davies, J. (2002), Why do you dress me in borrowed robes? (Macbeth, act 1, scene 3, line 109): 
an investigation into the value of costumed interpretation at historic sites. 
7 Mail-kontakt med Jane Malcolm-Davies 2010-12-09 
8 Malcolm-Davies, J. (2004), ”Borrowed Robes”. 
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gjordes vid Kalmar läns museum och resulterade i boken Att resa i tiden: mål och 
medel i mötet mellan museum, skola och elever av Peter Aronsson, Per Gerrevall 
och Erika Sandström.9 En uppföljning hos skolorna som deltog i den första studien 
samt ett antal andra artiklar kom ut ett par år senare i den tidigare nämnda 
antologin Konsten att lära och viljan att uppleva: historiebruk och 
upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli med Aronsson 
och Sandström som redaktörer.10  

En bok som behandlar ytterligare ett angränsande område är arkeologen Bodil 
Peterssons avhandling Föreställningar om det förflutna: arkeologi och 
rekonstruktion.11 Petersson gör här en omfattande analys av rekonstruktioner i 
Norden, främst föreställande förhistorisk tid och medeltid. Petersson analyserar 
hur rekonstruktioner används utifrån begreppen politik, kunskap och äventyr samt 
gör en genomgång av rekonstruktionernas historia. Petersson har flera intressanta 
resonemang, bland annat visar hon hur vikingatida rekonstruktioner skapar och 
återskapar olika nationella självbilder beroende på om de finns i Sverige, 
Danmark eller Norge.12 I sin avhandling behandlar Petersson rekonstruktioner av 
byggnader, byar och båtar men också marknader och händelser. Kläder och dräkt 
är något som Petersson har valt att inte behandla i sin undersökning och någon 
egentlig motivering till detta nämns inte. Däremot säger hon att vissa saker har 
valts bort:  

[...] modeller i mindre skala, rekonstruktioner som ingår i museers utställningar inomhus eller 
bilder och datorframställningar av arkeologiska platser. Inte heller teaterpjäser eller bygdespel 
ingår, eftersom de oftast är fiktiva berättelser utan anspråk på att följa historiska rön och 
därmed återskapa något faktiskt förflutet.13  

Petersson för alltså ett resonemang om vilka rekonstruktioner som skall tas med, 
och på vilka grunder, utan att nämna dräkter och kläder. Dräkter finns däremot 
med i avhandlingen i form av fotografier från fältstudier eftersom de ofta används 
i samband med förmedlande verksamheter vid arkeologiska rekonstruktioner. 
Varför detta val är gjort är svårt att säga.  

Till detta kommer även ett antal mindre publikationer och skrifter om kläder 
och användningen av dem som har en mer praktisk än forskningsinriktad karaktär. 
Här återfinns bland annat museipedagogen Monica Cassels bok Museipedagogik – 
konsten att visa en utställning.14 Cassel tar, som titeln antyder, upp väldigt många 
exempel och metoder som handlar om hur man visar en utställning, bland annat 
för olika målgrupper så som barn och utländska besökare. Hon tar även upp bruket 

                                                 
9 Aronsson, P., Gerrevall, P. & Sandström, E. (2000), Att resa i tiden. 
10 Aronsson, P. & Sandström, E. (2002), Konsten att lära och viljan att uppleva. 
11 Petersson, B. (2003), Föreställningar om det förflutna. 
12 Petersson, B. (2003), Föreställningar om det förflutna, s. 133ff. 
13 Petersson, B. (2003), Föreställningar om det förflutna, s. 24. 
14 Cassel, M. (2001), Museipedagogik. 



 11

av att använda historiska kläder som pedagog på en grundläggande nivå. Hon gör 
även en kort översikt över hur rollspel och tidsresor kan fungera. 

Utöver Cassel finns ett par artiklar skrivna vid Kalmar läns museum och 
Skansen. Kalmar läns museum har gett ut ett flertal skrifter rörande sin tidsrese- 
och rollspelsmetod, där även dräkterna nämns ett flertal gånger. En artikel om 
dräkter finns i museets årsbok från 2004, kläder omnämns i de manualerna som 
beskriver metoden och det har dessutom tillverkats ett antal häften som 
presenterar kläderna från olika tidsperioder. Vad gäller Skansen så har de nyligen 
utkommit med en artikel i Fataburen där intendenten för Skansens Klädkammare, 
Erik Thorell, beskriver deras verksamhet.15 Gemensamt för dessa skrifter är att de 
på ett praktiskt plan rör sömnaden och hanteringen av dräkter. Eftersom denna 
studie i stor utsträckning fokuserar på bruket av dräkten och dess kommunikativa 
aspekter kommer dessa texter att undersökas som ett empiriskt material och inte 
användas som tidigare forskning, ändå vill jag i ett tidigt stadium av uppsatsen 
visa att jag är medveten om dess existens.  
Dessutom finns det en hel del skrivet inom kläder och museer som behandlar 
dräktsamlingar och dräktutställningar. Detta ligger dock utanför detta arbetes ram, 
då jag endast är intresserad av de tillfällen då en representant från museet, ofta en 
museipedagog, ikläder sig historiska kläder som en del av museets förmedlande 
verksamhet.  

Om kommunikation och museer 
Syftet med museers utåtriktade verksamhet är att kommunicera med sina 
besökare. Den kommunikationsform som ofta förknippas med museer, men också 
ses som museers specifika medium är utställningen. På grund av detta fokuserar 
också en majoritet av forskning om museers kommunikation runt 
uställningsmediet. Endast ett fåtal studier är inriktade på andra kommunicerande 
aktiviteter så som guidningar, tidsresor, rollspel och så vidare. Det ska dock 
påpekas att flera av de studier som undersöker utställningar som medium också 
kan vara av intresse för denna uppsats. Ett par aktuella titlar om 
museiutställningar kommer därför att behandlas. 

En utställning handlar traditionellt om att ordna museernas föremål så att de 
kan presenteras för en publik. Genom att systematiskt ordna artefakter för 
besökaren att betrakta bygger museet upp en berättelse eller ett narrativ. I detta 
narrativ finns både medvetna och icke-medvetna strukturer inbäddade och en viss 
samhällsordning skapas genom att lyftas fram som ”normal”. Ett vanligt grepp 
inom forskningen har handlat om att undersöka utställningen och de värden som 
förmedlas genom den. Ett exempel på forskning runt utställningar är Wera Grahns 

                                                 
15 Westergren, E. (2001), Manual; Lönnberg, K. (2004), ”Alla tiders kläder”; Thorell, E. (2010), ”Trovärdigt 
och levande - Kläder i Skansens kulturhistoriska förmedlingsarbete”. 
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avhandling, ”Känn dig själf”: Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska 
museirepresentationer. I denna analyserar Grahn flertalet kulturhistoriska 
utställningar ur ett genusperspektiv. Genom de normerande värden som skapas 
och återskapas i utställningar visar Grahn bland annat hur en normativ maskulin 
hegemoni genomsyrar utställningar, även i de fall då utställningen har uttalade mål 
att problematisera genus och kön.16 Grahns avhandling kan sägas fokusera på det 
narrativ som museet skapar och som Grahn sedan uppfattar. Hon tar alltså inte 
hänsyn till hur den presumtive besökaren uppfattar utställningen, eftersom hon 
analyserar utställningen utifrån sig själv och sin förförståelse. Här ska tilläggas att 
Grahn, i egenskap av forskare, inte kan ses som en ordinär besökare. Exempel på 
andra studier som fokuserar på utställningen som medium är Vera Zolbergs och 
Gaby Porters bidrag i antologin Theorizing museums.17 Även om dessa studier 
fokuserar på utställningen som medium så bör stora delar av resonemangen gå att 
koppla till användandet av dräkter i museipedagogiska sammanhang.  

En annan gren, som inte fokuserar på utställningen i sig, handlar istället om 
besökarens uppfattning och upplevelse av en utställning, så kallades 
besöksstudier. Exempel på dessa är Bengt Lundbergs ”Med besökare X mellan 
modernt och postmodernt” som ingår i antologin Museer och kulturarv.18 Åsa 
Folkesson påpekar också i antologin Konsten att lära och viljan att uppleva att det 
är dessa två synsätt, utställningsanalysen och besökarstudien, som har präglat 
museers utvärderingsarbete.19  

En avhandling som breddar fokuset på kommunikation inom 
museiutställningar är Eva Insulanders Tinget, rummet, besökaren: om 
meningsskapande på museum.20 Insulander tar ett annat angreppssätt än Grahn 
genom att undersöka både utställningen och besökarens uppfattning av 
utställningen. Dessa undersöker hon bland annat genom intervjuer, videofilmning 
av besökare i utställningen och fotografier som besökarna själva tar. Fokus i 
Insulanders avhandling ligger på besökarens lärande och meningsskapande och 
hur det förhåller sig till de semiotiska tecken som har valts ut till en utställning. 
Insulander talar bland annat om design, både ur perspektivet att museet utformar 
utställningen och att besökaren utformar mening utifrån utställningen, alltså en 
slags dubbel betydelse.21 Insulander tar upp ytterligare en aspekt som visar på 
komplexiteten som finns vid museers publika verksamhet. Denna aspekt är det 
faktum att kommunikation sker på flera plan, eller inom flera olika teckensystem 

                                                 
16 Grahn, W. (2006), Känn dig själf. 
17 Zolberg, V. (2005), ”Museums as contested sites of remembrance: the Enola Gay affair”; Porter, G. (2005), 
”Seeing through solidity: a feminist perspective on museums”. 
18 Lundberg, B. (2003), ”Med besökare X mellan modernt och postmodernt”, s. 71. 
19 Folkesson, Å. (2002), ”Vägar att vandra - Utvecklingsmodeller”, s. 229. 
20 Insulander, E. (2010), Tinget, rummet, besökaren. 
21 Insulander, E. (2010), Tinget, rummet, besökaren, s. 36. 
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samtidigt. Kommunikationen är multimodal.22 Detta kan innebära att inte bara 
föremålet, utan texten, språket, rummets utformning och färgsättning är sådan som 
tillsammans genererar budskapet som tolkas av en besökare. Även om Insulanders 
resonemang i första hand undersöker mötet mellan en utställnings design och en 
besökares uppfattning av den så är flera resonemang intressanta även för mig. Jag 
ansluter mig till hennes resonemang att all kommunikation är multimodal och 
pågår via flera teckensystem samtidigt. När det gäller dräkter skulle dessa 
teckensystem bland annat kunna handla om hur pedagogen pratar om dräkten, hur 
han eller hon rör sig i den, vilka färger och vilket snitt den har samt vad en 
betraktare har för förkunskaper och idéer om dräkten ifråga. Jag ser även en stor 
poäng i att studera både utställningen och besökare för att kunna tränga djupare i 
frågan om lärande i museiutställningar. Ett lika omfattande empiriskt material har 
inte varit möjligt att producera inom ramen för denna undersökning.  

Teoretiska utgångspunkter  

Följande arbete skall ses som en slags pilotstudie där jag, utifrån ett flertal olika 
aspekter, försöker analysera och undersöka museipedagoger i historiska kläder 
som fenomen. Arbetet är tänkt att ligga till grund för fortsatta studier och därför 
kommer det främsta målet med uppsatsen vara att finna och utkristallisera flera 
intressanta aspekter av bruket av historiska dräkter. Denna förutsättning innebär 
att jag kommer att röra mig mellan två olika huvudteorier för att lyfta fram 
museipedagogen och dennes kläder ur flera olika betraktningsvinklar. De två 
teorierna, performance och kommunikationsteori kommer i det följande att 
presenteras. 

Museipedagogen som en performer 
Museet är en iordningställd representation av verkligheten. Likt ett dockskåp 
placerar vi föremål och skapar både historier om dem, och förhållande till dem. 
Utifrån detta skapas ett narrativ, en berättelse. I mötet med besökaren finns ett 
utbrett fenomen att museipedagogen likt en skådespelare, ikläder sig en dräkt som 
representerar en annan tid, som en del av narrativet. Ibland händer det också att 
pedagogen, men också besökaren, dramatiserar historien genom att spela roller 
från en annan tid. Likheten med teater blir mer tydlig. Med detta synsätt blir det 
intressant att se på dräkterna och bruket av dem ur ett performance-perspektiv. 
Med inspiration från teaterns värld har främst antropologer tagit till sig detta 
uttryck för att beskriva och studera olika former av handlingar: 

                                                 
22 Insulander, E. (2010), Tinget, rummet, besökaren, s. 41. 
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Following this view, Bauman (1986) characterizes performance as display of expressive com-
petence or virtuosity by one or more performers addressed to an audience. Such performances 
aim to evoke an imaginative reality or an intensification of experience among the spectators, 
and bring about an altered awareness of their situation and/or a sense of emotional release.23 

Pedagogen kan enligt ovanstående citat ses som en performer med ”expressive 
competence or virtuosity”24 och dennes roll kan sägas vara att skapa och 
levandegöra den föreställda verklighet vi kallar historien. Utmärkande för det som 
studeras inom performance-fältet är att människor, ting och platser inte bara är 
materiella objekt utan också subjekt som skapar mening och agerar i en given 
situation.25 Att ett föremål kan agera i en given situation innebär således att fokuset 
förflyttas från vad föremålet betyder till vad det gör. Inom kulturantropologin har 
detta synsätt använts bland annat för att analysera bruket av religiösa ritualer och 
initiationsriter.  

Museipedagogen, dräkten och kommunikation 
Om performenceteorier utgår från föremål, platser och människor som agerade 
subjekt så tar kommunikationsteorier snarare fasta på vad föremål, platser och 
människor säger eller kommunicerar.  

Som tidigare vistas så är kommunikationsteorier av olika slag vanligt 
förekommande i studier av museer. I flertalet studier av denna typ ses 
utställningen som en text, producenten som författare och besökaren som en 
läsare. Liknande kommunikativa aspekter går att applicera på studiet av dräkter, 
eftersom dräkten i sig går att se som en del av det utställda, kommunicerande, 
rummet som utställningen eller museet utgör. Ett exempel på detta, som kommer 
användas som grund i denna uppsats, är George Gerbners kommunikationsmodell 
så som den framställs i boken Kommunikationsteorier av John Fiske. Modellen är 
enkelt utformad, men dess enkelhet är också dess styrka. Se bild: 

                                                 
23 Hughes-Freeland, F. & Wulff, H. (1998), Ritual, performance, media, s. 195. 
24 Hughes-Freeland, F. & Wulff, H. (1998), Ritual, performance, media, s. 195. 
25 Mitchell, J. P. (2002), ”Performance”, s. 385. 
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Bild 1: Fiskes modell baserad på Gerbner.26 

En förenkling av modellen så som den framställs av Fiske skulle kunna beskrivas 
på följande vis: En extern händelse H uppfattas av M som utifrån sina 
förutsättningar (urval, sammanhang och tillgänglighet) skapar en uppfattning H1. 
H1 skickas sen som en signal SH, som består av en form S och ett innehåll H. Den 
skickade signalen är beroende på vilken form av vilka former av media som finns 
tillgängliga och vem som styr dessa. Signalen SH uppfattas av M2 som skapar en 
uppfattning SH1 om den ursprungliga händelsen H utifrån sina förutsättningar 
(urval, sammanhang och tillgänglighet).27  

Källmaterial och metodredovisning 

Det empiriska materialet i denna undersökning är hämtat från hemsidor för olika 
kulturhistoriska museer och litteratur om museipedagogik, tidsresor och rollspel. 
Dessa är främst undersökta för att besvara kvantitativa frågor om hur utbrett 
bruket är och hur dräkterna används.  Vad gäller undersökning av hemsidor och 
utbredningen av historiska dräkter så har jag fokuserat på läns- och regionmuseer 
och central- och ansvarsmuseer. Läns- och regionmuseerna har valts eftersom de 
har en någorlunda liknande organisation och finns spridda i hela landet. På grund 

                                                 
26 Fiske, J. & Olofsson, L. (1997), Kommunikationsteorier, s. 41. 
27 Fiske, J. & Olofsson, L. (1997), Kommunikationsteorier, s. 40ff. 
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av rådande regionalisering så har länsmuseiorganisationen luckrats upp på vissa 
platser. Västarvet är den organisation som ansvarar för kulturarvet i 
Västragötalandsregionen, och i denna organisation ingår flera museer. Av dessa är 
Bohusläns museum, Västragötalands museum och Vänersborgs museum 
undersökta eftersom de representerar de gamla länsmuseerna. Central- och 
ansvarsmuseerna har valts eftersom de representerar en annan aspekt än läns- och 
regionmuseerna. Istället för ett geografiskt område är de ofta orienterade runt ett 
tema eller ämne, även om Sverige kan ses som deras geografiskt avgränsade 
område. Vidare kan central- och ansvarsmuseerna till viss del ses som förebilder 
för andra mindre museer runt om i landet. Som ett komplement till detta har ett 
fåtal intervjuer genomförts. Intervjuerna har främst skett med pedagoger men även 
med personer som på andra sätt arbetar med historiska dräkter. Dessa intervjuer 
har genomförts så som semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Metoden är vald 
eftersom jag i stor utsträckning har velat undersöka personers upplevelser och 
erfarenheter av att bära historiska dräkter i museipedagogiska sammanhang. Dessa 
aspekter; känslor, upplevelser och erfarenhet, är sådana som ofta framhålls i 
samband med kvalitativa intervjuer.28 Informanterna är utvalda för att kunna svara 
på vissa specifika frågor, eftersom de besitter kompetenser eller roller i 
museiorganisationen som är av vikt för denna undersökning. Alla utom en intervju 
är inspelade på diktafon och transkriberade. Under den sista intervjun fördes 
anteckningar.  

Något som påverkar min metod är det faktum att jag under åtta 
sommarsäsonger har arbetat med kulturarvsturism vid olika friluftsmuseer, iförd 
historiska kläder. Förutom arbete inom kulturarvsturism så har jag under de 
senaste fem åren deltagit på ett 50-tal tidsresor med skolklasser, från stenålder till 
sekelskiftet. Jag har även genomfört stadsvandringar och framföranden i samband 
med seminarier, och företagsjubileer, allt i historiska kläder. Här tillkommer också 
en praktisk kunskap samt egen insyn i tillverkningen av dräkter då jag har 
praktiserat i kostymateljén vid ett museum som arbetar med historiska dräkter. 
Detta, i kombination med min utbildning och mitt intresse, ger mig en god 
kunskap och fördjupade perspektiv på bruket av historiska dräkter. Denna 
bakgrund kommer jag att använda som en kunskapsbas och utgå från min egen 
insyn och mina erfarenheter av fältet. Här ska noteras att det inte handlar om en 
samling anekdoter, istället använder jag mig själv och mina erfarenheter som 
instrument för att analysera och teoretisera bruket av dräkter. Genom mina 
erfarenheter hoppas jag på ett systematiskt sätt kunna sätta mig in i olika 
situationer där dräkter används. 

 

                                                 
28 Denscombe, M. (2000), Forskningshandboken, s. 132f. 
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Klädda pedagoger 

En historisk förankring 

Ibland ses fenomenet att ikläda sig historiska kläder och agera som om man vore 
en människa från en svunnen tid som något nytt, något som museer har börjat 
använda under de senaste decennierna, eller något som hänger ihop med den 
postmoderna människans förhållande till kulturarvet. Främsta anledningen till 
detta är att bruket att använda historiska kläder vid ett lätt ögonkast kan tyckas 
bero på de ökade tendenserna till att museer nu rör sig i områden som 
upplevelseturism, edutainment, upplevelsebaserat lärande och kulturturism. Som 
jag inledningsvis nämnde så är dock bruket att klä ut sig till ”de andra” gammalt i 
Europa, även om anledningarna och sätten att göra det på har skiftat över tid. Från 
medeltiden finns avbildningar på personer utklädda till ”vildmän” i samband med 
festligheter.29 Detta kan möjligtvis ses som en föregångare till senare tider 
romantiserade ädla vilde som framförs av bland annat Rosseau. I samband med 
Gustav II Adolfs kröning i Uppsala genomfördes tornerspel med kungen själv 
utklädd till den Gotiska kungen Berik.30 I termer av makt och historiebruk kan 
detta ses som en gestaltning eller levandegjord parallell till det stormaktstida 
Sveriges vurm över den egna historien. Olof Rudbecks verk om Atlantis och 1666 
års plakat om antikviteter och fornminnen kan ses som grenar av samma träd. Från 
1672 återfinns en ”antik” rustning tillhörandes Karl XI, idag på livrustkammaren31. 
Gustav III införde den nationella dräkten, med väldigt tillbakablickande, 
renässansinspirerade drag och ville att stora delar av befolkningen skulle klä i 
denna.32 Gemensamt för dessa dräkter är att de går att koppla till en främst kunglig 
eller adlig miljö, historiskt sett är det troligen ingen bred folkgrupp som har 
sysslat med detta. I samband med de stora utställningarnas tid och museernas 
framväxt under 1800-talet fick detta fenomen ett uppsving. En bredare publik 

                                                 
29 Arbman, D. (1950), Gobelänger och andra vävda tapeter, s. 85f. 
30 Petersson, B. (2003), Föreställningar om det förflutna, s. 42. 
31 Rangström, L. (2002), ”Modelejon i romersk dräkt”, s. 187. 
32 Rangström, L. (2002), ”Det helsvenska lejonet - Gustav III:s nationella dräktprojekt”, s. 247. 
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nåddes och antagligen lades grunden till det bruk av historiska dräkter som vi idag 
har kvar vid våra museer.  

År 1897 gick Allmänna Konst- och Industriutställningen av stapeln i 
Stockholm, och i och med denna tillverkades en förminskad renässansversion av 
Stockholm på Djurgården. Denna miniatyrstad fylldes under utställningens 
öppettider med dussintals människor iförda nysydda renässanskläder. Intressant att 
notera är att dräkterna nämns väldigt svävande och förbigående i samtida 
framställningar. Det som framhålls som intressant och värt att berätta om i 
tidningar och böcker från utställningen är istället arkitekturen och händelserna i 
staden. Vi kan alltså redan här märka en struktur som underordnar och bortser från 
dräkterna som något intressant eller viktigt. Hela idén med en renässansversion av 
Stockholm var inspirerad av Berlins liknande utställning några år tidigare.33 År 
1893, två år efter öppnandet startade Skansen sina vårfester för att få in pengar.34 
Dessa evenemang gick till stor del gick ut på festliga spel med människor i 
historiska kläder. Det var dessa vårfester som kom att lägga grunden för Skansens 
Klädkammare, som än idag har en stor del av kläderna bevarade.35 Just Skansen 
finns en anledning till att stanna kvar vid ytterligare en stund med tanke på dess 
storlek men framförallt dess långa tradition av dräkter i olika museipedagogiska 
sammanhang. 

Skansen brukar kallas för ett av världens äldsta friluftsmuseer och ses 
dessutom ofta som en förebild för många andra friluftsmuseer i landet och 
världen.36 Arthur Hazelius var den man som grundlade både Skansen år 1891 och 
Nordiska museet 1873.37 Ofta framhålls bland annat den förändrade kulturen och 
dräktskicket i Dalarna vara en av anledningarna till att han påbörjade detta 
gigantiska arbete att rädda kultur som höll på att gå till spillo.38 Att dräkterna fick 
en särställning redan från början kan ses bland annat genom att Nordiska museets 
föregångare Skandinavisk-Etnografiska samlingen var en utställning med fokus på 
dräkter.39 Att det blev ett stort intresse för att samla in just dräkter märks i Arthur 
Hazelius första instruktioner för insamlingar, som går under namnet ”Några 
anvisningar vid samlandet af folkdrägter och bohag m.m”.40 Även det första 
föremålet i Nordiska museets samlingar är en dräktdel, en kjol från Dalarna.41 
Tydligast blir dräkternas ställning på Skansen när det gäller de dalkullor som 
under Arthur Hazelius tid var anställda som vakter, då dessa var tvingade att bära 

                                                 
33 Norman, A. (2011), ”Trowärdigt men vthan garantie”. 
34 Millrath, S. & Biörnstad, A. (1993), Tror fröken att det klarnar?, s. 75. 
35 Thorell, E. (2010), ”Trovärdigt och levande - Kläder i Skansens kulturhistoriska förmedlingsarbete”, s. 90. 
36 Hunner, J. (2002), ”First-Person Interpretation at Living History Museums”, s. 20. 
37 Nyström, B. (1998), ”Att göra det förflutna levande”, s. 53, 83. 
38 Hammarlund-Larsson, C. (1998), ”Samlingarna och samlandet”, s. 182. 
39 Nyström, B. (1998), ”Att göra det förflutna levande”, s. 54. 
40 Hammarlund-Larsson, C. (1998), ”Samlingarna och samlandet”, s. 184. 
41 Hammarlund-Larsson, C. (1998), ”Samlingarna och samlandet”, s. 182. 
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folkdräkt som en garant på att de var äkta dalkullor.42 Detsamma gällde även de 
samer som fanns på samevistet.43 

Än idag används olika former av historiska dräkter i de olika uppbyggda 
miljöerna på Skansen, även om det finns en mycket större bredd än just 
folkdräkter från Dalarna. Dessutom finns en omfattande verksamhet där dräkter 
hyrs ut till privatpersoner och deltagare på Skansens evenemang.44 Dräkterna som 
används i de uppbyggda miljöerna tillverkas och förvaltas av Skansens 
klädkammare, som idag förfogar över en samling bestående av 80 000 dräktdelar 
och dräktföremål. Samlingen innehåller både original och nytillverkade dräkter 
från 1700-talet fram till 1980-talet.45 Med detta sagt bör tilläggas att detta inte är 
en fallstudie för Skansen. Istället används Skansens historia som belysande 
exempel över framväxten under förra sekelskiftet, just på grund av sin storlek och 
tradition. I de kommande kapitlen kommer dräkter från hela Sverige att 
undersökas, med ett fåtal internationella utblickar.  

Hur används dräkterna? 

Ett utbrett fenomen 
Idag är bruket att använda nysydda historiska kläder i förmedlingen av museers 
verksamhet väldigt utbrett. Det används till exempel inom historiska rollspel och 
tidsresor, vid guidade turer, i utställningar och på friluftsmuseer. Genom att 
studera ett antal hemsidor tillhörande läns- och regionmuseer i Sverige visar det 
sig att nitton av tjugotre museer på något sätt använder personal i historiska 
dräkter, alternativt låter besökarna klä sig i någon form av historisk dräkt. I 
flertalet av dessa handlar det om pedagoger som använder kläder i samband med 
en förbokad aktivitet för till exempel skolor.46 Även friluftsmuseer knutna till de 
olika läns- och regionmuseerna är vanligt, där fokus tycks ligga på 1800-tal, men 
vissa förhistoriska friluftsmuseer förekommer också.47 Dessutom tillkommer tre 
museer där personal i dräkt inte går att återfinna på hemsidorna men som har 
studielådor innehållande dräkt att låna ut till skolklasser. Kläderna i studielådor 
ingår i denna undersökning även om det inte finns en pedagog närvarande, 
eftersom de likväl används som en pedagogisk resurs och fungerar som ett 
kommunicerade objekt.  

                                                 
42 Resare, A. (2010), ”Festligt och fantasifullt - Historiska kläder från Skansens barndom”, s. 82ff. 
43 Nyström, B. (1998), ”Att göra det förflutna levande”, s. 85. 
44 Resare, A. (2010), ”Festligt och fantasifullt - Historiska kläder från Skansens barndom”, s. 81. 
45 Thorell, E. (2010), ”Trovärdigt och levande - Kläder i Skansens kulturhistoriska förmedlingsarbete”, s. 92. 
46 Se t.ex. Kalmar läns museum, Bohusläns museum och Jönköpings länsmuseum. 
47 Se t.ex. Jamtli, Göteborgs stadsmuseum, Västernorrlands länsmuseum och Kalmar läns museum. 
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Tabell 1: Användning av dräkter vid läns- och regionmuseer 

Läns- och regionmuseer som 
visar dräkter på sin hemsida 

Användningsområde som förekommer på 
hemsidan 

Blekinge museum Visningar 
Bohusläns museum Skolprogram i museet 
Dalarnas museum Okänt 
Gotlands museum Friluftsmuseum 
Jämtlands läns museum Friluftsmuseum 
Jönköpings länsmuseum Skolprogram i museet 
Kalmar läns museum Skolprogram utanför museet, visningar 
Länsmuseet Varberg Skolprogram 
Länsmuseet Västernorrland Friluftsmuseum 
Norrbottens museum Skolprogram i och utanför museet 
Regionmuseet Kristianstad Skolprogram utanför museet 
Sörmlands museum Studielådor 
Upplandsmuseet Skolprogram i museet, studielådor 
Vänersborgs museum Skolprogram utanför museet, stadsvandringar 
Västerbottens museum Friluftsmuseum 
Värmlands museum Friluftsmuseum 
Västergötlands museum Skolprogram i museet 
Västmanlands länsmuseum Studielådor 
Örebro läns museum Studielådor, ev skolprogram utanför museet 
Östergötlands länsmuseum Visningar på Löfstad slott 
Läns- och regionmuseer som inte visar dräkter på sin hemsida 
Länsmuseet Halmstad 
Länsmuseet Gävleborg 
Stockholms läns museum 

Tabell 1: För källhänvisningar se tabell i bilaga 1 

När det gäller central- och ansvarsmuseer så är svaren annorlunda. Nio av de 
tjugofyra museerna har på ett eller annat sätt dräkter på sina hemsidor, främst i 
samband med visningar och pedagogiska program för skolor.48 Femton av de 

                                                 
48 Se t.ex. Hallwyllska museet, skokloster, Nordiska museet, Skansen. 
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undersökta museerna har inte dräkter på sina hemsidor.49 En tendens som går igen 
både i läns- och regionmuseer och i central- och ansvarsmuseer är att de som har 
en tydlig konstprofil inte har dräkter i samma utsträckning. Detta kan givetvis 
också handla om olika sätt att presentera museets verksamhet på hemsidan. Att det 
är en mindre andel central- och ansvarsmuseer som använder dräkter skulle kunna 
bero på att de inte har ett friluftsmuseum som en del av museet, något som istället 
är fallet för flera läns- och regionmuseer. Alternativt använder de inte dräkter i 
samma utsträckning eftersom central- och ansvarsmuseer ofta har ett specifikt 
temaområde så som arkitektur, teknik eller naturhistoria. Dessa temaområde kan 
då förespråka andra metoder än de som förknippas med pedagoger i dräkter, till 
skillnad mot läns- och regionmuseer vars ansvarsområde ofta är ”allmän 
kulturhistoria” vilket ger dem en bredd både i vad de visar men också hur de visar 
det. 

Tabell 2: Användningen av dräkter på central- och ansvarsmuseer 

Central- och ansvarsmuseer som 
visar dräkter på sin hemsida 

Användningsområde som 
förekommer på hemsidan 

Arbetets museum Skolprogram i museet 
Etnografiska museet Studielådor 
Hallwylska museet Skolprogram i museet 
Nordiska museet Visningar 
Skansen Friluftsmuseum 
Skokloster slott Skolprogram i museet 
Statens försvarshistoriska museer Uniformsprövning på Armémuseum 
Statens historiska museum Skolprogram i museet 
Vasamuseet Visningar i museet, studielådor 
Central- och ansvarsmuseer som inte visar dräkter på sin hemsida 
Arkitekturmuseet 
Kungliga myntkabinettet 
Livrustkammaren 
Marinmuseum 
Medelhavsmuseet 
Moderna museet 
Musik- & Teatermuseet  
Nationalmuseum 

Naturhistoriska riksmuseet 
Sjöhistoriska museet  
Statens musiksamlingar 
Tekniska museet 
Tumba bruksmuseum 
Världskulturmuseet 
Östasiatiska museet 

Tabell 2: För källhänvisningar se tabell i bilaga 1 

                                                 
49 Se t.ex. Arkitekturmuseum, Statens musiksamlingar, Livrustkammaren. 
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Även om undersökningen endast fokuserar på hemsidorna och inte tränger djupare 
in i hur de olika museerna använder sina dräkter så kan vi se att bruket av 
historiska kläder i museipedagogiken är utbrett på svenska museer. En möjlighet 
är att detta beror på att dräkter ofta förknippas med friluftsmuseer, något som 
ibland framhålls som en skandinavisk innovation.50 Frågan som följer är ju 
givetvis hur det ser ut på den internationella scenen. Genom att undersöka 
Bridging Ages, en internationell organisation för tidsresor som museipedagogisk 
metod, så kan vi se ett mönster. Av sammanlagt tio medlemsländer så är sju från 
Europa; Estland, Finland, Island, Italien, Lettland, Sverige och Turkiet. Övriga 
länder är USA, Sydafrika och Nicaragua.51 Går vi över till att undersöka vilka som 
har talat eller deltagit under Bridging Ages konferenser mellan 2004-2010 så 
förstärks bilden. Majoriteten av de länder som framkommer här, det vill säga 
länder som på något sätt är engagerade utan att vara medlemsländer, är 
europeiska. Länder som nämns är; Danmark, Norge, Finland, Storbritannien och 
Kenya. Förvisso är Bridging Ages en organisation med rötter i Sverige, vilket gör 
att organisationen antagligen får ett större kontaktnät i Europa.52 Genom sökningar 
på internet framkommer snart att liknande företeelser bland annat finns i Japan, 
Ryssland och Egypten även om de är svåra att finna.53 Det föreligger också vissa 
svårigheter i att veta hur de använder sina dräkter och hur utbrett fenomenet är. 
Att det finns vissa svårigheter att hitta internationella paralleller beror på en 
kombination av språk, hemsidors tillgänglighet och det faktum att det ibland kan 
vara svårt att skilja på andra kulturers moderna och traditionella dräkter. Likväl så 
ger det en fingervisning om att fenomenet att klä sig i historiska kläder är utbrett 
över skilda delar av världen, även om en viss tyngdpunkt verkar finnas i Europa.  

Kläder och rollspel 
De olika dräkterna kan användas på flera olika sätt och användningsområdena ger 
olika förutsättningar för hur pedagogen och besökaren kan förhålla sig till dräkten. 
Monica Cassel listar fyra olika sätt för en museipedagog att klä ut sig i sin bok 
Museipedagogik: Konsten att visa en utställning. Det första är en kvinna iförd 
folkdräkt som spinner ull på ett friluftsmuseum och inte gestaltar en annan person. 
Kvinnan är alltså sig själv iförd folkdräkt och en museal miljö. Cassel klassar 
henne som delvis utklädd, men med ett äkta kunnande.54 Det andra exemplet är en 
man iförd medeltidskläder som pratar om medeltida byggnadsteknik utan att vara 
murare. Eftersom han är utklädd och bokligt bildad så anser Cassel att denna 
                                                 
50 Intervju informant 1. 
51 Bridging ages webbsida > About us > Bridging Ages World Wide 2011-05-03 
52 Bridging ages webbsida > Conference and seminars 2011-05-23 
53 The Museum Meiji-Muras webbsida 2011-05-03; Kizhi Museums webbsida > In English > Gallery > 
Kizhi. People. Faces 2011-05-03; The Pharaonic Villages webbsida > Village Tour > Photo Gallery 2011-05-
03 
54 Cassel, M. (2001), Museipedagogik, s. 141. 
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person inte är lika genuin som kvinnan i folkdräkt.55 Det tredje exemplet Cassel tar 
upp handlar om pedagoger som är ”klädd i något slags enhetlig dräkt eller 
uniform, som bärs av alla guider på museet och framförallt är ett 
igenkänningsmärke”.56 Även om Cassel inte uttryckligen säger det så tolkar jag 
detta som icke-historiska kläder, det vill säga att pedagogerna bär tröjor med 
museets logga eller liknande. Det fjärde exemplet handlar om en pedagog som 
spelar rollen av en piga från 1800-talet, iförd klänning och förkläde. Även om 
Cassel inte tränger djupare in i bruket så finns det här anledning att stanna kvar en 
stund. Samtliga dräkter har självklart egenskapen att de skiljer ut pedagogen från 
besökarna, men Cassels tredje exempel skiljer sig på det sätt att en enhetlig 
klädsel i form av kavaj, pikétröja eller liknande inte har en direkt koppling till 
utställningen i fråga, medan de övriga dräkterna kan ses som ett komplement eller 
en förlängning till utställningen i fråga så är det tredje exemplet mer eller mindre 
frikopplat från utställningen. Vad gäller Cassels övriga tre exempel så finns det 
vissa likheter mellan första och andra exemplet, kvinnan i folkdräkt och mannen i 
medeltidskläder. Båda har dräkter som de normalt sätt inte skulle bära, men de är 
sig själva i dräkten. Kvinnan som spelar en piga från 1800-talet är däremot inne i 
en roll, vilket innebär att hon har, eller åtminstone skall försöka ha, ett annat 
förhållande till dräkten. Sett utifrån Gerbers modell skulle detta innebära att 
pedagogen gör ett annat urval och har ett annat sammanhang till dräkten om han 
eller hon är i eller utanför en roll. Kunskapen hos personen i fråga ändras inte, 
eftersom personen endast spelar att den inte har kunskap om nutiden så som till 
exempel sker vid Jamtli Historieland.57 På samma sätt kan också dräkten vara 
precis samma, men pedagogens förhållande och möjligheter att använda den beror 
på om denne är i roll eller inte. Därför påverkas också de möjligheter till 
kommunikation som dräkten ger beroende på om pedagogen spelar en roll eller 
inte.  

Erika Larsson gör en ansats till att kategorisera olika former av tidsresor i 
kapitlet ”Att resa i tiden” i antologin Konsten att lära och viljan att uppleva. 
Sandström skiljer här på tre olika sorter av tidresor.58 Dessa tre sorter anser jag ger 
olika förutsättningar för dräkten. I den första varianten går både pedagog och 
besökare in i en roll och agerar utifrån den, något som ofta förknippas med 
förberedda deltagare i en sluten grupp. Det andra exemplet innebär att endast 
pedagogen är i roll medan den oförberedde besökaren inte är i roll, något som 
förekommer vid friluftsmuseer så som Jamtli Historieland. Den sista varianten 
Larsson tar upp är de fall då pedagogen, och eventuellt även besökaren, har dräkt 
men ingen befinner sig i roll. Det resonemang som förts ovan, i anslutning till 

                                                 
55 Cassel, M. (2001), Museipedagogik, s. 142. 
56 Cassel, M. (2001), Museipedagogik, s. 142. 
57 Larsson, E. (2002), ”Jamtli Historieland – ett lätt sätt att umgås”, s. 111. 
58 Larsson, E. (2002), ”Att resa i tiden”, s. 14f. 
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Cassels uppdelning går att applicera även på Larssons uppdelning, även om Cassel 
till stor del bortser från huruvida besökaren spelar en roll i mötet med pedagogen. 

Förutom dessa sätt att bruka dräkten finns ytterligare ett som varken Cassel 
eller Larsson tar upp eftersom det inte har att göra med en pedagog i kläder eller 
tidsresor. Istället handlar det om de studielådor som många museer lånar eller hyr 
ut till skolor och andra intresserade. Dessa lådor används av flera läns- och 
regionmuseer som använder lådorna som ett pedagogiskt komplement till 
utställningar.59  Men även Etnografiska, som är en del av Statens museer för 
världskultur och därmed ett centralt ansvarsmuseum, har studielådor.60 I dessa 
studielådor ingår ofta någon form av dräktdetalj som skolelever kan arbeta med i 
skolan. Dessa studielådor tar givetvis en lite annorlunda ställning gentemot de 
tillfällen då en pedagog använder dräkterna eftersom skolklassen till större del är 
utelämnad till sig själva och det eventuella skriftliga material som medföljer 
studielådan.  

Dräkten som pedagogisk resurs 

När pedagogen ikläder sig sin historiska dräkt och beger sig ut i den museala 
miljön blir denne en del av utställningen. Precis som föremålen i montrar och 
stugor är pedagogens kläder tänkta att representera en viss förfluten period. 
Pedagogen ikläder sig ett stycke materiell kultur och blir en del av ett förflutet då, 
samtidigt som personen finns i nutiden redo att möta och prata med besökare. 
Dräkten kan sägas vara ett stöd eller en resurs för pedagogen i mötet med 
besökare. Vad gäller litteratur som behandlar de pedagogiska möjligheterna med 
en historisk dräkt på museer så finns ett fåtal källor att tillgå. Det som finnas att 
hitta är främst artiklar och texter i årsböcker från museer som arbetar mycket med 
dräkter i förmedlingssammanhang.  

Intendenten för Skansens Klädkammare, Erik Thorell, har som tidigare 
nämnts skrivit en artikel om Klädkammarens verksamhet i 2010 års Fatabur. 
Denna tar främst upp arbetet med att framställa dräkterna och den problematik 
som finns när det gäller att förhålla sig till autenticitet vad gäller modeller, 
representativitet, material och så vidare.61 Något som är utmärkande är att Thorell 
skriver att dräkterna måste ses som lika värdefulla som byggnader och föremål, en 
åsikt som inte går igen i forskningen på området.62 Thorell skriver också att: 

                                                 
59 Se t.ex. Örebro läns museum, Upplandsmuseet, Västmanlands läns museum och Sörmlands museum. 
60 Etnografiska museets webbsida > För skolor > Specialprogram >  Hyr Ájttes samelåda 2011-05-04. 
61 Thorell, E. (2010), ”Trovärdigt och levande - Kläder i Skansens kulturhistoriska förmedlingsarbete”, s. 
89ff. 
62 Thorell, E. (2010), ”Trovärdigt och levande - Kläder i Skansens kulturhistoriska förmedlingsarbete”, s. 94. 
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De historiska kläderna bidrar till att levandegöra miljöerna och har en viktig funktion i 
förmedlingen av kunskap om människors levnadsvillkor i olika sociala miljöer. Kläderna drar 
ofta till sig intresse och ger fantastiska möjligheter till ett fördjupat samtal – inte bara om 
textil och dräkt, utan också om samhälle, kön och klass.63 

Ett annat museum som nämner dräktens möjligheter är Kalmar läns museum. De 
har länge använt historiska kläder i sina tidsresor och rollspel och har likt Skansen 
en egen avdelning som tillverkar och förvaltar dräkterna.64 Kostymateljén 
presenteras närmare av sin föreståndare Kerstin Lönnberg i en artikel i Kalmar 
läns museums årsbok från år 2004, en årgång helt dedikerad till rollspel och 
tidsresor. I denna artikel nämns förvisso att kläderna är en del av lärandet och att 
elever ofta framhåller vikten av kläderna för att kunna leva sig i den rollen som en 
tidsresa handlar om. I övrigt tar artikeln, i likhet med Thorells artikel om Skansens 
Klädkammare, upp problematiken med att färdigställa dräkter. Artikeln är 
dessutom en mindre historisk exposé över Kostymateljéns historia, antagligen på 
grund av att hela årsboken firar Kalmar läns museums tjugo år med tidsresor.65 
Kalmar läns museum har också producerat en manual samt ett par 
exempelscenarion för att förklara sin tidsresepedagogik. I manualen framgår att 
kläderna är en viktig del av tidsresan, eftersom de höjer äkthetskänslan.66 Man 
påpekar också att ”kläderna är en del av lärprocessen”.67 Någon vidare utveckling 
på detta finns tyvärr inte. I manualen trycks väldigt mycket på att man ska vara så 
korrekt som möjligt i material och modell, även om kläderna också ska fungera 
praktiskt för dagens människor.68 Just denna korrekthet i material och teknik är 
något som flera informanter tar upp. Att använda historiska tekniker är en 
förutsättning för att man ska kunna visa dem i mötet med besökare, en maskinsöm 
ger inte samma möjligheter som en handsöm.69 Det finns dock vissa svårigheter 
vad gäller material eftersom dessa ska vara så trogna originalen som möjligt, 
samtidigt som de ska vara praktiska och lättskötta.70 Dessutom tillkommer det 
faktum att det idag är svårt att få tag på rätt material. Allt detta påverkar 
möjligheterna för pedagogen att berätta något utifrån sin dräkt. Detta kan ses som 
det första steget i Gerbners modell, det han kallar händelse. Beroende på 
händelsens beskaffenhet så ges olika förutsättningar för kommunikation. Flera 
informanter anser dock att kompromisser kan göras så länge det kan motiveras 
och bäraren av dräkten känner till vilka kompromisser som har gjorts.71 Att helt 

                                                 
63 Thorell, E. (2010), ”Trovärdigt och levande - Kläder i Skansens kulturhistoriska förmedlingsarbete”, s. 89. 
64 Kalmar läns museums webbsida > Kulturmiljöpedagogik > Kläder och rekvisita > Kostymateljén 2011-04-
08. 
65 Lönnberg, K. (2004), ”Alla tiders kläder”, s. 148ff. 
66 Westergren, E. (2001), Manual, s. 45. 
67 Westergren, E. (2001), Manual, s. 53. 
68 Westergren, E. (2001), Manual, s. 53f. 
69 Intervju informant 4. 
70 Intervju informant 2. 
71 Intervju informant 2 och 5. 
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och håller tillverka kläder utan att kompromissa i material och teknik är i stort sett 
omöjligt idag.  

Monica Cassels Museipedagogik: Konsten att visa en utställning tar som 
tidigare nämnts upp fenomenet med personal som ikläder sig en dräkt. Cassel 
listar bland annat olika för och nackdelar med utklädda guider. Bland fördelarna 
kan märkas att dräkten fungerar som en isbrytare mellan besökare och pedagog, att 
pedagogen syns på avstånd och går att urskilja i en folkmängd. Cassel lyfter även 
fram att kläderna går att använda som informationskälla i mötet med besökare, 
som exempel lyfter hon fram att besökaren kan förstå skillnaden mellan olika 
material genom att känna på kläderna. Som nackdel lyfter Cassel fram rent 
praktiska aspekter. Kläderna kostar att tillverka och underhålla, dessutom anser 
hon att det finns krav på bekvämlighet, då de inte får vara obehagliga för bäraren.72 
Senare i boken tar hon även upp pedagoger som ikläder sig en roll och spelar en 
annan person. Här nämns dräkterna endast i förbigående och då i samband med att 
hon presenterar Kalmar läns museums verksamhet.73 Cassel avslutar kapitlet med 
att höja ett varningens finger om att det kan är lätt att lära ut ”osanningar” med 
hjälp av rollspel, eftersom det är svårt att veta hur den ickemateriella kulturen 
tedde sig under andra tider.74 Sammanfattningsvis kan vi se exempel på att viss 
litteratur framställer dräkten som ett viktigt pedagogiskt redskap, men ytterst lite 
sägs om hur dräkten kan användas. De nackdelar som lyfts fram i litteraturen är i 
stort sett alltid fokuserad på praktiska aspekter, så som kostnad, vård och 
tillverkning.  

Två aspekter som framhålls av flera informanter är möjligheten att samtala om 
flera olika ämnen där dräkten endast är ingångspunkten, alternativt prata om 
dräkten som föremål med rent sömnadsteknisk information.  

Och sen så använder man ju dräkten som, skulle jag säga, pedagogiskt hjälpmedel […] Den 
kan vara ingången till samtalet om nu och då till exempel.75 

Det finns också massa olika frågor och man kan prata om 1700-tals liv och utgå från 
dräkten.76 

På ett sätt man skulle kunna göra, det är om man har temavisningar […]till exempel om dräkt 
då, så skulle man kunna använda dem.77 

Det finns ju sätt att lyfta fram de materialen. Varför har man de här materialen i dräkten och 
vad skulle jag kunna haft för andra material. Vem sydde till folk i allmänhet? Satt alla i 
stugorna och sydde?78 

                                                 
72 Cassel, M. (2001), Museipedagogik, s. 140ff. 
73 Cassel, M. (2001), Museipedagogik, s. 146. 
74 Cassel, M. (2001), Museipedagogik, s. 147. 
75 Intervju informant 1. 
76 Intervju informant 2. 
77 Intervju informant 3. 
78 Intervju informant 4. 
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Dräkten är alltså en bärare av information, ett föremål som pedagogen kan 
använda för att skapa ett samtal med besökare. Den information som pedagogen 
kan förmedla utifrån dräkten är beroende av vad pedagogen har för kunskaper om 
dräkten. Flera informanter pekar på tyngden av utbildning om dräkten samt 
information om angränsande områden som hör dräkten till.79 Informationen och 
möjligheterna är också beroende på hur plagget är tillverkat, och här spelar 
hantverkarens erfarenhet och kunskap en väldigt stor roll. En informant upplever 
att en direkt förutsättning för att börja använda dräkter vid ett museum är att man 
har tillgång till en kunnig hantverkare, eftersom det ofta handlar om 
specialistkunskaper som inte alltid finns på museer.80  Dessa specialistkunskaper 
framhålls av ytterligare en annan informant och denne påpekar att de är svåra att 
”läsa sig till” istället handlar den kunskapen om lång erfarenhet.81 Dräkten 
framhålls också som en slags isbrytare, något som fångar uppmärksamheten och 
gör att besökaren och pedagogen snabbt har ett gemensamt samtalsämne. Just 
kläder och dräkt är något som så gott som alla människor har gemensamt, även om 
kunskap och intresse självklart kan variera. Dräkten är också ett redskap för att 
skapa auktoritet och uppmärksamhet för pedagogen som bär dem, ett resonemang 
som kommer utvecklas i kommande kapitel. Även detta kan klassas som en 
pedagogisk resurs eftersom den hjälper pedagogen att utföra sin uppgift. 

En fråga som kan vara värd att nämna i samband med dräktens pedagogiska 
sidor är förhållandet mellan lek och lärande. Jane Malcolm-Davies resonerar runt 
detta i en artikel där hon utgår från olika mål med besöket för att sedan undersöka 
hur pedagoger i dräkter påverkar detta. De uppställda målen rangordnar besökarna 
som 1) lärande, 2) känslan av det förflutna 3) underhållning 4) hjälpsamhet och 5) 
valuta för pengarna. Besökarstudien visar bland annat att ”costumed interpreters” 
tillför en historisk autenticitet eller känsla, men att besökarna inte känner att de lär 
sig tillräckligt utifrån dräkterna.82 Dessutom upplever inte besökaren att dräkter 
tillför underhållning till besöket, något som Malcolm-Davies kopplar ihop med 
debatten om att underhållning och lärande inte kan gå hand i hand: 

This lack of fun for the visitor may result from the emphasis on scholarship and the serious-
ness with which costumed interpretation has evolved — particularly in Canada and the 
USA—in order to resist the criticisms of heritage professionals […]83  

Detta citat visar på debatten om huruvida lärande och lekande kan gå hand, något 
som länge har debatterats fram och tillbaka. Dikotomin kan härledas till 
förhållanden så som arbete/fritid, förnuft/känsla, producent/konsument, 

                                                 
79 Intervju informant 1, 3 och 5. 
80 Intervju informant 2. 
81 Intervju informant 5. 
82 Malcolm-Davies, J. (2004), ”Borrowed Robes”, s. 286. 
83 Malcolm-Davies, J. (2004), ”Borrowed Robes”, s. 286. 
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man/kvinna. Malcolm-Davies resonerar runt just detta problem och för fram 
tanken att guider i historiska kläder kan tolkas som något oseriöst, något som 
museer inte bör syssla med. Museer väljer att hantera detta på olika sätt, i 
Malcolm-Davies exempel har vissa museer valt att fokusera på att framställa 
guiderna som kunniga och djupt insatta akademiker i historiska kläder, medan till 
exempel Jamtli Historieland hanterar det på ett annat sätt. 

Historieland är att göra historien till underhållning, ett kulturens svar på det stora 
kommersiella nöjesanläggningarna, lika roligt och spännande som tivoli eller sommarland.84  

Här ska noteras att det endast handlar om hur pedagogerna framställer sig själva. 
Det finns alltså inget som säger att Jamtli och andra museer som använder rollspel 
i stor utsträckning har en icke-kunnig personal. En intressant fråga är om det 
resonemang Malcolm-Davies antyder är ett synsätt som är mer utbrett i 
Storbritannien, eller om liknande motsättningar finns i svenska. En informant 
anser att det finns två olika angreppssätt eller ”skolor” som är kopplade till den 
tyska respektive anglosaxiska världen. Enligt detta synsätt är den anglosaxiska 
skolan mer inriktad på rollspel, teater och drama medan den tyska istället tar starkt 
avstånd till detta och inte alls brukar dräkter eller rollspel i sina försök att 
levandegöra kulturmiljöer. Sverige skulle på denna skala placera sig i ett 
mellanläge, eftersom bruket av att använda dräkter utan att spela en specifik roll är 
utbrett.85  I övrigt så är det ingen av informanterna som har antytt att användandet 
av historiska dräkter skulle underminera trovärdigheten eller ”seriositeten” för 
pedagogen. Tvärtom så upplever en informant att pedagogen upplevs som mer 
kunnig om denne bär en dräkt som ansluter till utställningen den ska visa.86  

Något som angränsar till detta område är sättet benämna själva handlingen att 
ta på sig kläderna. Det finns ett visst motstånd mot att använda orden ”klä ut sig” 
eller ”utklädd”. Detta illustreras i Kalmar läns museums årsbok från 2004, då en 
författare uttrycker det på följande vis: 

Det är dock viktigt att betona att vi aldrig klär ut oss. Kläderna är en del av lärandet. Vi byter 
om till en annan tid, ibland klär vi upp oss87 

Detta kan tolkas som ett avståndstagande från mer nöjesbetonade tillställningar 
som maskerader och skådespel. Genom att ta avstånd från detta legitimerar 
museerna sitt användande av historiska dräkter och gör det till något av större 
betydelse än lek och skoj. Det bör dock påpekas att både skådespel, lekar och 
andra ”lekfulla” element förekommer i samband med användandet av dräkter. Till 

                                                 
84 Larsson, E. (2002), ”Jamtli Historieland –ett lätt sätt att umgås”, s. 112. 
85 Intervju informant 1. 
86 Intervju informant 3. 
87 Lönnberg, K. (2004), ”Alla tiders kläder”, s. 148. 
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sist vill jag påpeka att det är min fulla tro att lärande kan vara lustfyllt och rentav 
roligt.  

Dräktens funktion 

Funktion kan ibland ses som ett enkelt begrepp som representerar en mekanisk 
orsak-och-verkan. Här låter jag istället funktionsbegreppet stå för ett bredare 
perspektiv som snarare handlar om hur dräkten fungerar på ett abstrakt plan och 
vad den gör för den museipedagogiska situationen utan att pedagogen aktivt 
använder den i sitt arbete på det sätt som ovan beskrivits. Det handlar om dräkten 
som aktivt subjekt och skapare av vissa känslor och stämningar samt om dräkten 
som creator of presence. 

Dräkter som performance 
Med tanke på hur utbrett bruket av historiska dräkter vid svenska museer är så bör 
det också finnas en förhoppning och en tro på att dräkten har en stor betydelse 
som pedagogisk resurs och att den tillför något i mötet med besökaren. Frågan är 
vad dräkten gör, vad den tillför i mötet och vad som gör den så pass viktig. 
Dräktens betydelse har tidigare uppmärksammats i samband med undersökningar 
av tidsresor, och då är det så gott som endast de deltagande elevernas åsikter som 
framgår. Eftersom det är eleverna som intervjuas så kan denna form av 
undersökning ses som en parallell till besökarstudier i en ordinär museiutställning. 
I studien av Kalmar läns museums verksamhet hävdar författarna på flera ställen 
att dräkten är mycket viktig för att eleverna skall genomföra tidsresan.88 I och med 
den tidigare nämnda antologin Konsten att lära och viljan att uppleva så görs en 
uppföljning hos en av klasserna. Dräkterna nämns endast i förbigående men då i 
samband med att de förstärkte känslan av autencitet.89 Dräkten framhålls där som 
en viktig del av passage-riten in i den andra tiden och skapar tillsammans med 
rollen känslan av historiens närvaro. Detta och liknande tankar är något som ofta 
också framhålls av denna studies informanter. Vare sig personerna som bär 
dräkterna aktivt spelar en roll som en del av ett rollspel eller inte så framgår i flera 
intervjuer att dräkten spelar in på uppfattningen av rummet och historiens närvaro 
i det. Det kan handla om att det är lättare att leva sig in i ett speciellt rum och eller 
skapa miljön genom dräkten.90 Men det finns också uttalanden som antyder den 
andra sidan av samma mynt, att dräkten skapar en distans till vår nutid och skulle 

                                                 
88 Sundberg, D. (2000), ”Upplevelsedagen −vid Kronobäcks kloster 1490”, s. 61, 67f. 
89 Gustafsson, B. (2002), ”Upplevelsen som grund för lärande”, s. 137; Aronsson, P. & Sandström, E. (2002), 
”Visioner och verkligheter”, s. 253. 
90 Intervju informant 3 och 4. 
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kännas fel att bära utanför det museala rummet.91 Detta antyder att dräkten mycket 
väl skulle kunna vara en del av ett performance, då ofta framhålls att ett 
performance skapar just närvaron av något som annars är svårt att beskriva eller 
specificera: 

Performance is also concerned with something that anthropologists have found hard to charac-
terize theoretically: the creation of presence. Performances, whether ritual or dramatic, create 
and make present realities vivid enough to beguile, amuse or terrify. And through these pre-
sences, they alter moods, social relations, bodily dispositions and states of mind.92 

Dräkten kan alltså sägas vara med och aktivt skapar känslan av en svunnen tid. 
Kläderna är inte bara ett passivt objekt som vi använder, utan ett aktivt subjekt 
som påverkar oss och vår uppfattning av omvärlden.  Detta bör vara mest tydligt i 
de fall både besökare och pedagoger bär dräkt, eftersom illusionen blir en helhet, 
till skillnad mot de tillfällen då endast pedagogen bär dräkt. Känslan av den 
svunna tiden är något som upprätthålls kollektivt i gruppen som deltar och ikläder 
sig de historiska kläderna. Just själva ritualen att ikläda sig sin dräkt framhålls 
som ett viktigt moment i dessa sammanhang. Kläderna skiljer sig från det 
personen normalt sett bär och det handlar ofta om kläder som kräver en del tid att 
ta på sig. Detta kan sägas markera passagen från den ordinära världen till den 
museala.93  

En intressant fråga är givetvis på vilket sätt dräkten fungerar i ett sammanhang 
där pedagogen som bär dem inte spelar en roll, utan istället är ”sig själv”. Om 
dräkten kan ses som ett aktivt skapande subjekt så är det mycket troligt att dräkten 
påverkar personen även om han eller hon inte gestaltar en annan person. Kläderna 
skiljer sig i många fall från det som vi bär till vardags. Materialen, utseendet och 
skärningen är annorlunda. Passformen är ofta inte den bästa, eftersom kläderna 
sällan är skräddarsydda för en viss person. Dessutom är känslan av att bära dem 
annorlunda mot vad vi är vana vid. Kläderna gör att vi på något sätt befinner oss i 
ett annat tillstånd än det vi normalt sett befinner oss i. Att kläderna påverkar ens 
beteende oavsett om man avsiktligt spelar en roll eller inte är ett resonemang som 
flera informanter för.  

Man är väldigt självklar i sin roll och du får en säkerhet tycker jag.94   

Men kan inte gå hur som helst i trappen med jättestora kjolar […] samma sak när man ska 
sätta sig. Man beter sig ju lite annorlunda när man får de här stora kläderna.95  

                                                 
91 Intervju informant 1. 
92 Hughes-Freeland, F. & Wulff, H. (1998), Ritual, performance, media, s. 194. 
93 Intervju informant 1. 
94 Intervju informant 2. 
95 Intervju informant 3. 
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Man rör sig alltid annorlunda […] Har man någonting på huvudet förändras hållningen lite 
grann.96 

Som synes handlar detta både om känslomässiga, mentala skillnader som 
dräkterna applicerar på sin bärare, men också rent fysiska aspekter som har med 
dräktens komposition och egenskaper att göra. Båda dessa aspekter bidrar dock till 
att försätta bäraren i en annan roll, även om den inte är en del av ett rollspel. 
Personen blir en yrkesroll och en del av museet. Dräkten blir en fasad men också 
en tydlig skyltning som visar vem som tillhör museet och inte. Denna skyltning 
hjälper till att visa vem i en viss grupp som tillhör museet och därmed också ha 
tolkningsföreträdet. När besökaren kommer in i den museala miljön, låt vara en 
stuga på ett friluftsmuseum eller en ordinär utställning, och en person i miljön har 
en historisk dräkt så signalerar denna att personen är en del av utställningen.97 
Personens status som museets, och därmed också Historiens, representant blir 
tydlig. En informant upplever också att det blir lättare att samla gruppen inför en 
guidad tur om pedagogen på något sätt bär en dräkt som signalerar att denne är 
den person som ska guida.98 Att fungera samlande är något som inte bara gäller 
historiska dräkter, utan också olika typer av moderna profilkläder. När det gäller 
bruket av historiska kläder så upplever en informant att dräkten framhåller bäraren 
som mer insatt i historien än vad den egentligen är.99 Detta kan tolkas som att 
dräkten hjälper till att skapa en auktoritet och upphöjer pedagogen i sin roll som 
förmedlare av Historien.  

 När det gäller dräkten som samlande föremål och som utvisare av 
”nyckelpersoner” i vissa sammanhang blir närheten till performance påtaglig. En 
guidad tur kan ses som det typ av performance som ofta kallas initiationsrit. 
Besökaren passerar denna initiation i syfte att förändra sin uppfattning om världen, 
i museets fall att lära sig om världens historia. Antropologen John P Mitchell 
nämner i sin artikel ”Performance” som ingår i antologin Handbook of material 
culture att en initiationsrit kan sägas innehålla två tillfällen av våld som den 
initierade ska passera.100 Det första tillfället är då personen rycks bort från sin 
vardag och hamnar i ett liminialt gränsland av omförhandling. Genom en 
våldshandling återvänder den initierade från det liminiala tillståndet och upplever 
en förändrad värld.101 Våldet i museipedagogens fall skall förstås som symboliskt 
och det första våldstillfället sker då pedagogen framträder som ledare för den 
guidade turen. Genom dräkten markeras pedagogens särställning och dess makt 
över gruppen så som uttolkare av Historien. Genom historiska dräkter blir också 
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98 Intervju informant 3. 
99 Intervju informant 3. 
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pedagogen en del av historien. Dräkten blir närmast en ceremoniell skrud i en 
religiös ritual med syftet ett förstå den dunkla Historien. Det symboliska våldet 
mot gruppen utövas genom privilegiet att föra talan och berätta Sanningen. 
Besökaren kan alltså sägas befinna sig i ett liminialt tillstånd under den guidade 
turen och återgå till verkligheten i samband med att turen är slut. Det andra 
tillfället av våld skulle i så fall kunna sägas vara en form av symboliskt, kollektivt 
självsvåld då gruppen accepterar och befäster relationen mellan pedagogen och sig 
själva genom att applådera. Här bekräftar gruppen att man accepterar pedagogens 
världsbild, något som sker utifrån kollektiva, sociala regler.  

Ytterligare ett användningsområde, som tidigare nämnts, är att dräkten kan 
användas utan att någon bär den överhuvudtaget. Detta gäller till exempel fallen 
med studielådor. Även i dessa fall finns det en möjlighet att kan dräkten agera som 
ett självständigt subjekt. Mitchell resonerar runt hur föremål kan används både 
som passiva och aktiva inom ett performance. Detta ska antagligen tolkas som att 
de fortfarande har statusen av ett aktivt subjekt, oavsett om de används eller inte. 
Mitchells resonemang är hämtat från användandet av masker i västra Afrika och 
där skiljer han och flera andra antropologer på ”object-mask” och ”mask-in-
performance”.102 I och med denna uppdelning så menar Mitchell att maskens roll 
eller kraft förstärks när masken används i ett performance. För vi över detta 
resnemang skulle det innebära att en dräkt har en viss potential eller ”kraft” när 
den ligger i en studielåda och behandlas som ett föremål. Men om en pedagog 
ikläder sig samma dräkt och agerar så blir den en del av ett större performance och 
får på så sätt större potential att agera och påverka.  

Normer, stereotyper och gestaltning 
Även i kläder kan normer om till exempel kön och etnicitet upprätthållas. Den 
nytillverkade dräkten är, likt en museiutställning, ett försök att representera ett 
visst skeende. Denna representation är fylld av både medvetna och omedvetna val 
och uppfattningar om hur en gången tid bör och skall gestaltas. I och med dessa 
val appliceras en stor del av dagens normer och tankesätt på dåtiden och görs till 
en naturlig del av vår historia.  

Detta kan gälla hur kläder framställs när det gäller personer med olika kön, 
etnisk tillhörighet eller religion. Utan en god kunskap om genusstrukturer och 
dräktens betydelse för könet finns det en stor risk att vi överför dagens tankar om 
hur det bör ha varit. Vad gäller genusaspekter på museipedagogik så har Grahn, 
förutom sin avhandling som har ett tydligt genusperspektiv, producerat en mindre 
skrift som heter Genuskonstruktioner och museer – Handbok för 
genusintegrering. I denna presenterar Grahn ett antal olika verktyg och 
lättöverskådliga listor på hur man integrerar genusaspekter i samlingar, samlande, 
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klassifikation, utställningar, pedagogik och kulturmiljövård. Något stycke som 
behandlar dräkter i museipedagogiska sammanhang finns inte.103 Däremot 
behandlar Grahn två begrepp som skulle kunna användas i samband med dräkter 
och museipedagogik. Dessa är feministiska figurationer med potentia och 
feministiska figurationer med potestas. Det förstnämnda innebär en alternativ 
gestaltning som bär på en positiv laddning och utmanar rådande normer, medan 
det sistnämnda bär på en negativ laddning och således anspelar på eller rent av 
lyfter fram rådande normer. Det ska dock sägas att det senare kan vara intressant 
enligt Grahn, då de kan användas ”för att identifiera platser för förtyck i syfte att 
förändra dem”.104 Vad gäller dräkter så skulle detta kunna innebära att de tillverkas 
och väljs ut för att ifrågasätta rådande normer, alternativt anspelar så pass mycket 
på normer att maktstrukturerna lyfts fram i ljuset. Ett enkelt exempel på detta 
skulle kunna vara huvudduk för att skyla kvinnors hår (potestas) eller dräkter som 
lyfter fram vackra män och hårt arbetande kvinnor (potentia). Dessa två 
möjligheter föremål besitter är något som Aronsson och Larsson resonerar runt i 
antologin Konsten att lära och viljan att uppleva. De påpekar att hur man än gör 
slutar det ofta ändå med en representation för ”gamla goda ideal”: 

Den rikliga förekomsten av stereotypa könsroller på våra platser kan ses som ett belägg för en 
uppskattning av de traditionella idealen oavsett om de används som kontrast eller för att 
längtansfullt om än i det lekfulla utmana samtidens jämställdhetsideal.105 

Stereotypiseringen är ytterligare en företeelse som blir aktuell i och med dräkter 
och gestaltningen av dåtiden som sker i alla museala sammanhang. Aronsson och 
Larsson tar upp liknande problematik i samband med rollspel på Jamtli, där man 
uttalat ska gestalta historien som underhållande. Larsson påpekar att det föreligger 
vissa problem i att visa svåra ämnen som hustrumisshandel, alkoholism och 
fattigdom som underhållande.106 Stereotypiseringen i dräkter kan dels ske utifrån 
aspekter som genus, etnicitet, klass och politisk tillhörighet men också från andra 
aspekter. Erik Thorell skriver om hur tanken på att varje del av landet har haft 
folkdräkt är något som följt Skansen under hela 1900-talet.107 Detta kan ses som en 
geografisk stereotyp som dessutom blir starkare om alla personer vid den 
specifika gården bär samma dräkt. Den mångfald som fanns i dräkten tystas då 
ner. Thorell beskriver dock hur man under senare tid börjat arbeta mer med andra 
typer av dräkter så kallat ”folkligt mode” som kan ses som en mer korrekt bild av 
dräktskicket i många delar av landet. Detta kan ses som ett sätt att motverka 
geografiska stereotyper.  

                                                 
103 Grahn, W. (2007), Genuskonstruktioner och museer. 
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Både normer och stereotypisering handlar om vad som gestaltas genom 
dräkten.  Ytterligare en svårighet ligger i att pedagogen som ikläder sig en dräkt 
men har det dubbla uppdraget att både representera museet som besöksmål men 
också ett visst historiskt skede. Dräkten kan förstås som en pedagogisk resurs i 
pedagogens möte med besökaren, men den kan också framhållas som en 
tjänsteuniform.108 Som tjänsteuniform blir dräkten inte helt olik de kläder som 
förekommer inom många andra yrken till exempel polis, sjukvård, 
hantverkarkläder och profilkläder för företag. Eftersom museer idag konkurrerar 
med en rad nöjesinstitutioner om besökarnas fritid så vill de vara en attraktiv 
besöksplats. Här sätts dräkten i en spänning mellan två poler eftersom den ska 
fungera både som en hel, ren och någorlunda prydlig tjänsteuniform i nutiden och 
som en representation för en inte fullt så ren, hel och prydlig dåtid. Att dräkterna 
som används vid museer idag är både helare och renare beror på flera aspekter, där 
representationen av museet som ett trevligt besöksmål endast är en del. Dräkterna 
är en stor investering och de håller längre om man är ständigt noggrann i tvätt och 
hantering. En informant påpekar att dräkterna inte tillhör en individ, utan att man 
ofta byter kläder sinsemellan, detta gör att dräkterna hålls renare än vad som 
kanske skulle varit brukligt om det rörde personens egna kläder eftersom denne då 
skulle ha ett annat förhållande till dem.109 Dessutom är det en fråga om 
arbetsmiljön, då alltför smutsiga eller trasiga kläder kan vara obehagligt att bära. 
En annan informant upplever att arbetsmiljöfrågor främst är en fråga om kyla och 
värme, då vi dels inte är vana att bära vissa sorters kläder och dels inte kan få tag i 
samma material som har använts historiskt.110   

I utvärderingar från tidsresor framhåller elever att dräkten är en viktig del för 
möjligheterna att gå in i, och spela, en roll.111 Som tidigare nämnts upplever flera 
informanter att man förändras som person av att bära dräkten, att man går in i en 
roll och beter sig på ett visst sätt. Här uppstår en intressant fråga om hur beteendet 
förändras mellan olika dräkter beroende på vad de representerar och 
kommunicerar. En informant berättar att hon antar ett striktare beteende i de fall 
hon bär en lärarinnedräkt från sekelskiftet, trots att hon inte skall spela en strikt 
lärare som en del av ett rollspel.112 Detta antyder att det finns ett visst beteende 
kopplat till vissa dräkter, som mycket väl kan baseras på stereotyper. En stereotyp 
fungerar endast om den är kulturellt förankrad i det samhälle där den används, 
vilket skapar en igenkänning hos besökaren. Det blir en gemensam bild att samlas 
runt som också medför att andra representationer får kliva tillbaka och tystas ner. 
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Genom att intervjua och observera pedagoger och besökare skulle detta 
resonemang gå att studera mer ingående än vad som är möjligt i denna studie. 
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Nya perspektiv på klädda pedagoger 

Vi kan konstatera att bruket av historiska dräkter i samband med museers 
förmedlande verksamhet är utbrett. Majoriteten av de svenska läns- och 
regionmuseerna verkar använda dräkter på ett eller annat sätt. Främst handlar det 
om att man använder dräkter vid olika former av skolprogram, både i och utanför 
museet. Även friluftsmuseer, både från historisk och från förhistorisk tid, är en 
vanlig arena för pedagoger i historiska kläder. Vissa museer, till exempel Skansen, 
Jamtli och Kalmar läns museum, utmärker sig genom att i stor utsträckning 
använda dräkter för att levandegöra historien. Bland central- och ansvarsmuseerna 
verkar bruket av dräkter inte vara lika utbrett och anledningar till detta resultat kan 
vara flera. Central- och ansvarsmuseerna har delvis ett annat arbetsfält som ofta 
sorterar runt ett visst tema snarare än ett geografiskt område. Detta kan medföra 
att vissa arbetssätt och metoder prioriteras framför dräkter. En möjlighet är också 
att undersökningen av hemsidor är ett trubbigt redskap och att en djupare 
undersökning skulle ge andra resultat. Det är dock troligast att det skulle 
tillkomma fler museer vid en sådan studie, snarare än att museer försvinner från 
listan. Värt att notera är att museer med en tydlig inriktning mot konst inte verkar 
använda dräkter i samma utsträckning som de museer vars profil är kulturhistoria.  

Vad gäller dräktens kommunikativa aspekter så upplever många pedagoger att 
dräkten fungerar som en isbrytare och en ingång till flera olika samtalsämnen som 
kan handla både om dräkt, textil och hantverk men också om genus, klass och 
livsvillkor. Kommunikationen sker i flera fall muntligt, men även en visuell 
kommunikation. I de fall pedagogen talar om sin dräkt så är kommunikationen 
beroende av flera olika aspekter så som kunskap hos både pedagog och besökare, 
urval av saker som lyfts fram och dräkten som föremål. I teori-avsnittet 
presenterade Gerbners modell för kommunikation, en väldigt allmän modell för 
flera sorters kommunikation. Översatt till studiet av dräkter i museipedagogiska 
sammanhang skulle vissa av dessa fält och faktorer kunna bytas ut för att bättre 
passa pedagogens kommunikation med besökaren utifrån sin dräkt. En anpassad 
modell skulle i så fall se ut som följande bild: 
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Bild 2: Fiskes modell utifrån Gerbner. Modifierad av författaren  

Som grund har vi dräkten D och pedagogen P. Pedagogen har en uppfattning 
om dräkten, som vi förkortar D1. Denna uppfattning är beroende bland annat av 
vad det är för dräkt och vilka kompromisser som har gjorts i samband med 
tillverkningen. Ju mer välgjord en dräkt är desto fler möjligheter har pedagogen att 
föra fram sitt budskap. På samma sätt förändras också kommunikationen om 
dräkten beroende på pedagogens kunskap om dräkten, vet pedagogen inget om 
dräkten han eller hon bär så förändras meddelandet. Meddelandet kan också 
förändras om pedagogen bär en dräkt där flera kompromisser har gjorts i teknik 
och material, men är medveten om detta. Pedagogen kan då utnyttja sin kunskap i 
mötet med besökare och berätta om vilka kompromisser som gjort och varför de 
har gjorts. Pedagogens uppfattning om dräkten, D1 är också beroende av vilka 
aspekter av dräkten pedagogen väljer att lyfta fram som intressanta. Dessa val är 
givetvis både medvetet och omedvetet gjorda. Det kan handla om tillverkningen 
av dräkten, dess betydelse i den gestaltade tiden eller varför han eller hon bär 
dessa kläder. Även sammanhanget är intressant, då dräkten kan användas för att 
svara på direkta frågor, som exempel på en visning eller genom en besökares 
blotta betraktelse. Vad gäller sammanhang är också frågan om pedagogen spelar 
en roll i ett pedagogiskt rollspel. Gör pedagogen detta så förändras möjligheterna 
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för kommunikation eftersom bärarens förhållande till dräkten är fiktivt 
annorlunda. Utifrån dessa förutsättningar skapar pedagogen en signal SD som han 
eller hon skickar iväg. Denna består av ett innehåll D samt en form S. I många fall 
handlar kommunikationsformen i ett museipedagogiskt sammanhang om muntlig 
kommunikation av någon form, även om det givetvis förekommer en uppsjö av 
olika medium, som till exempel andra sinnen så som syn, känsel och lukt.  På 
detta sätt kan dräktens kommunikations sägas vara multimodal. Besökaren P2 
skapar sedan en uppfattning SD1 utifrån signalen och dennes förutsättningar.  

Vad gäller dräktens funktion för dess bärare så är ett genomgående tema att 
personen ifråga förändras på ett eller annat sätt. Vid vissa tillfällen är bruket av 
historiska kläder nära förknippat med olika typer av rollspel, varpå dräkten blir en 
naturlig del av rollen, som gör det lättare för personen att gestalta den tänkta 
rollen. Men även i de fall då det inte handlar om ett rollspel upplever flera 
informanterna att det privata jaget förminskas medan en annan roll träder fram. 
Denna roll kan beskrivas som den professionella representanten för museet. 
Personen blir delvis en representant för museet, som ska vara välkomnande och 
bidra till en trevlig stund för besökare. Samtidigt är pedagogen med sin dräkt en 
representant för den tid som gestaltas, vilket ibland kan bli en krock mellan olika 
budskap. Förutom att pedagogen kan berätta och visa utifrån dräkten så kan den 
sägas förändra bäraren. När dräkten gör detta kan det ses som en aktiv handling 
och dräkten är då aktivt subjekt. Inom performance-teorier finns flera 
gemensamma skärningspunkter och resonemang som går att applicera på bruket 
av dräkter. Ett performance har möjligheten att ”skapa en närvaro” och förändra 
upplevelsen av rummet. I fallet med museipedagoger i historiska dräkter kan det 
ses som att pedagogen får en närhet till historien genom att klä sig som en del av 
den. Detta för med sig en ställning och visar vem som är representanten för 
museet och i förlängningen även den som besitter kunskapen om Historien. 
Dräkten kan i mötet med besökaren ta rollen av en ceremoniell dräkt, som 
används i ritualer som finns på ett museum. En av dessa ritualer är den guidade 
turen där dräkten utvisar vem det är som har företräde att tala. Pedagogen som 
leder guidningen tar kontroll över gruppen och får tolkningsföreträdet. Under 
turen har pedagogen en särställning, delvis på grund av den äkthet och auktoritet 
som dräkten skapar. Mot slutet av turen bekräftas pedagogens status kollektivt av 
gruppen, ofta i form av applåder eller andra uppskattningar. Det tillfälle då 
pedagogen börjar tala och gruppen blir tyst, samt den fas då gruppen bekräftar att 
de godkänner berättelsen kan ses som de två våldshandlingar som ofta omger 
initiationsriter vilka är en form av performance.  

Dräkten är en representation för en tänkt dåtid, samtidigt som den är en 
tjänsteuniform för en institution som allt mer konkurrerar med nöjesindustrin om 
besökarens fritid och uppmärksamhet. Detta gör att det kan bli en konflikt i hur 
gestaltningen ska ske. Dräkter är dessutom en stor investering som gärna ska hålla 
en längre tid, vilket medför att de ofta är nytvättade. Även när det gäller 
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materialen som används i dräkterna kan kompromisser göras beroende på vad som 
är tillgängligt och vad som är mest praktiskt användbart. Vad gäller kompromisser 
i sömnadstekniker är det en fråga om tillgängliga resurser, arbetstiden är kostsam, 
samt kunskaper om historiska sömnadssätt. Flera informanter är medvetna om 
dessa kompromisser som kan skapa en felaktig eller förenklad bild av dåtiden. 
Representationen är problematisk eftersom den beror både på den tid som ska 
gestaltas, museets vilja att vara ett attraktivt besöksmål, resurser som man lagt ner 
på dräkten och bärarens egen arbetsmiljö. Med detta som grund anser vissa 
informanter att kompromisser kan göras, men det är då viktigt att dräktens bärare 
är medveten om dessa och kan förhålla sig till dem.  Samma resonemang går att 
anlägga på ordinära museiutställningar, som även de är en iordningställd och 
”städad” bild av ett historiskt skede.  

Ett visst mått av stereotypisering sker också i samband med att dräkter 
används i museipedagogiska sammanhang. Det kan handla om hur man klädde sig 
på vissa platser, eller hur vissa personer har klätt sig utifrån faktorer som genus, 
klass och etnicitet. Dräkten kan även fungera normativt genom att befästa idéer 
om hur till exempel kvinnor och män har klätt sig och bör klä sig. Här går vissa 
idéer från performance-teorier igen, eftersom dräkten påverkrar dess bärare att 
anamma ett visst beteende. En intressant fråga blir då givetvis i vilken 
utsträckning detta beteende bygger på kulturellt gemensamma föreställningar och 
fördomar om hur en person i vissa kläder bör bete sig. I dessa sammanhang har 
museet en möjlighet att aktivt arbeta med dräkten för att försöka omkullkasta eller 
åtminstone utmana de vanliga bilderna och istället lyfta fram gestaltningar som 
länge har glömts eller gömts. En viktig del här är pedagogen själv, som i mötet 
med besökaren har möjlighet att ta upp dessa ämnen för diskussion. Av denna 
anledning är utbildning i hur pedagogen kan använda dräkten viktig.  

I och med denna undersökning kan vi konstatera att användandet av historiska 
dräkter är mer komplext än vad nuvarande forskning vill göra gällande. Ingen har 
explicit undersökt bruket av historiska kläder, även om flera andra studier har 
tangerat ämnet. Att detta beror på att kläder kopplas till en feminin sfär som 
underordnas andra ämnen är en möjlighet, men inget jag vill säga med säkerhet. 
Användandet av dräkter handlar inte bara om en pittoresk, lustfyllt utklädnad som 
tillför stämning. Dräkten är ett hjälpmedel för sin bärare i mötet med besökare. 
Kommunikationen som är möjlig beror på kunskap, urval och sammanhang, men 
också i stor utsträckning på hur dräkten är tillverkad. Dessutom finns intressanta 
frågor om makt, representation och rolltagande inbäddat i dräkten. Vi kan se att 
dräkten aktivt skapar en närvaro av historiens, men också att den förändrar sin 
bärare. Genom dräkten får bäraren makt och auktoritet. När detta blandas med 
gestaltningar av stereotyper och normer så har vi all anledning att studera 
dräkterna närmare. 
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Fortsatt forskning 

De framtida områden som kan vara av intresse är kvantitativa undersökningar 
riktade mot både pedagoger, besökare och samspelet mellan dem. Genom att 
studera och intervjua ett större antal människor kan de teorier som förts fram 
testas. Ett större empiriskt material ger också fler skillnader i frågor om 
användningssätt, tillverkningssätt och vad det innebär för pedagogens möte med 
besökaren. Vidare vore det intressant att genom deltagande observationer studera 
hur dräkten används i ”riktiga” situationer. Här är olika former av rollspel 
intressant att studera, eftersom detta försätter både pedagog och ibland även 
besökare i en speciell situation. Även den icke-medvetna roll som flera pedagoger 
verkar anta i samband med dräkter bör studeras utifrån normer och stereotyper. 
Frågor om utbildning och utvärdering runt dräktanvändning har endast tagits upp 
ytligt här. En metod för utvärdering av vad dräkten tillför och hur användningen 
av dräkten kan förbättras vore antagligen av intresse för flera museer. Även 
internationella jämförelser är av stor vikt att göra. Det finns tendenser som pekar 
på att historiska dräkter har stor spridning i Europa, medan andra delar av världen 
använder det i mindre utsträckning. Avslutningsvis kan vi konstatera att museers 
användande av historiska kläder är en komplex företeelse som förtjänar mycket 
mer uppmärksamhet. 

Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att föra ett resonemang runt museipedagogers bruk av 
historiska kläder i den förmedlande verksamheten. Syftet med uppsatsen är att 
undersöka dräkterna utifrån begreppen utbredning, användning och funktion. 
Resultaten skall sedan ligga till grund för fortsatta empiriska studier. Två teorier 
har legat till grund för denna uppsats: performance-teori och 
kommunikationsterori.  Metoden har varit studier av hemsidor, litteraturstudier 
och kvalitativa intervjuer. 

Med utbredning avses hur stor del av läns- och regionmuseer och central- och 
ansvarsmuseerna i Sverige som använder dräkter. Som komplement har vissa 
internationella utblickar gjorts. Denna fråga har undersökts utifrån museernas 
hemsidor och ger vid handen att nitton av tjugotre läns- och regionmuseer samt 
nio av tjugofyra central- och ansvarsmuseerna använder dräkter i någon form. 
Skillnaden här kan bero på att de senare ofta är fokuserade runt ett tema eller 
ämnesområde där dräkter inte är lika frekvent förekommande medan de 
förstnämnda ofta berättar om en ”allmän” kulturhistoria.  

Med användning avses här de praktiska, medvetna handlingar som pedagogen 
utför genom dräkten. Av informanter framhålls dräktens funktion som isbrytare 
och gemensam nämnare för pedagog och besökare. Att en person är klädd i 
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historiska kläder visar också i varje given situation vem som tillhör museet och 
inte.  Dräkten är också ett redskap för att samtala om flera olika ämnen, såväl 
hantverkstekniker och material som genus och identitetsskapande. En diskussion 
om dräkten och historiska rollspel förs också, eftersom rollspelet påverkar 
pedagogens möjligheter att använda dräkten. Kopplingar till Gerbners 
kommunikationsmodell görs här.  

Med funktion avses vad dräkten ”gör” i mötet med besökaren. Flera 
informanter upplever att man som person förändras i och med dräkten, tankar som 
går igen i delar av den litteratur som finns på området. Inom performance-teori 
kan detta ses som att dräkten är ett aktivt subjekt som försätter bäraren i ett nytt 
tillstånd. Dräkten skapar en närvaro av historien och en auktoritet hos pedagogen. 
Kläderna pekar ut vem som är nyckelpersonen och Historiens representant. I 
samband med detta görs i uppsatsen kopplingar mellan guidade turer och 
initiationsriter, där de historiska kläderna går att likna vid en ceremoniell dräkt. 
Inom dräktanvändning kan också normer och stereotyper bäddas in, samtidigt som 
de ska gestalta både ett förflutet då och vara en trevlig upplevelse för besökare. 
Detta gör att det föreligger en viss problematik i hur dräkter ska gestaltas. 

Användningen av dräkter på museer är utbrett och de har en stor kraft att 
påverka mötet mellan besökare och museum. Likväl har ingen tidigare 
kartläggning av bruket gjort. Fler studier krävs för att pröva de resonemang som 
förs i denna uppsats. Utbildning, utvärdering, en omfattande internationell 
kartläggning samt vad kompromisser i hantverk och teknik innebär för lärandet är 
områden som är intressanta att för fortsatta studier.  
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Norrbottens museum www.norrbottensmuseum.nu [2011-05-16] 
Regionmuseet Kristianstad URL: http://www.regionmuseet.m.se [2011-05-16] 
Skansen URL: http://www.skansen.se [2011-05-16] 
Skokloster slott URL: http://www.skoklosterslott.se [2011-05-16] 
Sörmlands museum URL: http://www.sormlandsmuseum.se [2011-05-16] 
Tekniska museet URL: http://www.tekniskamuseet.se [2011-05-16] 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КИЖИ» / The Kizhi state open-air museum URL: 

http://www.kizhi.karelia.ru [2011-05-23] 
The museum Meiji-Mura URL: http://www.meijimura.com [2011-05-23] 
The Pharaonic Village URL: http://www.pharaonicvillage.com [2011-05-23] 
Tumba bruksmuseum URL: http://www.tumbabruksmuseum.se [2011-05-23] 
Upplandsmuseet URL: http://www.upplandsmuseet.se [2011-05-16] 
Världskulturmuseet URL: http://www.varldskulturmuseet.se [2011-05-16] 
Vänersborgs museum URL: http://www.vanersborgsmuseum.se [2011-05-23] 
Värmlands museum URL: http://www.varmlandsmuseum.se [2011-05-16] 
Västerbottens museum URL: http://www.vbm.se [2011-05-16] 
Västergötlands museum URL: http://www.vastergotlandsmuseum.se [2011-05-16] 
Västmanlands länsmuseum URL: http://www.vastmanlandslansmuseum.se [2011-

05-16] 
Örebro läns museum URL: http://www.orebrolansmuseum.se [2011-05-16] 
Östasiatiska museet URL: http://www.ostasiatiska.se [2011-05-16] 
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Bilaga 1: Sökvägar för tabell 1 & 2 

Museum Sökväg Datum 
Läns- och regionmuseer   

Blekinge museum Blekinge museums 
webbsida > Se och göra 
> Visningar 

2011-05-16 

Bohusläns museum Bohusläns museums 
webbsida > Barn och 
ungdom > Skolprogram 

2011-05-16 

Dalarnas museum Dalarnas museum 
webbsida > Besök oss 

2011-05-16 

Jämtlands läns museum Jämtlands läns museums 
webbsida > Se och göra 
> Sommarens 
historieland 

2011-05-16 

Jönköpings läns museum Jönköpings läns museum 
> Skolan & Museet > 
Pedagogik i länet 

2011-05-16 

Kalmar läns museum Kalmar läns museums 
webbsida > 
Kulturmiljöpedagogik 

2011-05-16 

Hallands kulturhistoriska 
museum 

Hallands kulturhistoriska 
museums webbsida > 
Skola 

2011-05-16 

Murbeget Länsmuseet 
Västernorrland 

Murbergets webbsida > 
Se och göra > Utomhus 

2011-05-16 

Gotlands museum Gotlands museums 
webbsoda >Besöksmål 
>Museigården Norrby 

2011-05-16 
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Norrbottens museum Norrbottens museums 
webbsida > 
Verksamheter > 
Museipedagogik 

2011-05-16 

Regionmuseet Kristianstad Regionmuseet 
Kristianstads webbsida > 
För skolan > 
Skolprogram 

2011-05-16 

Sörmlands museum Sörmlands museums 
webbsida > Skola > 
Studielådor 

2011-05-16 

Upplandsmuseet Upplandsmuseets 
webbsida > Skola > 
Pedagogiska program 

2011-05-16 

Vänersborgs museum Vänersborgs museums 
webbsida > Barn och 
ungdom > Stadsvandring 

2011-05-23 

Västerbottens museum Västerbottens museums 
webbsida > 
Friluftsmuseet 

2011-05-16 

Värmlands museum Värmlands museums 
webbsida > von 
Echstedtska gården > 
Program 2011 

2011-05-16 

Västergötlands museum Västergötlands museums 
webbsida > Fornbyn > 
Händeneprojektet 

2011-05-16 

Västmanlands läns museum Västmanlands läns 
museums webbsida > Se 
& Göra > Pedagogik > 
Studielådor 

2011-05-16 

Örebro läns museum Örebro läns museum > 
Besök oss > Barn och 
skola > Museilådor 

2011-05-16 
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Central- och ansvarsmuseer 

Arbetets museum Arbetes museums 
webbsida > Skola & 
pedagogik 

2011-05-16 

Armémuseum Armémuseums webbsida > 
Barn och skola 

2011-05-16 

Etnografiska museet Etnografiska museets 
webbsida > För skolor > 
Specialprogram > Hyr 
Ájttes samelåda 

2011-05-16 

Hallwylska museet Hallwylska museets 
webbsida > 
Skolverksamhet 

2011-05-16 

Nordiska museet Nordiska museets 
webbsida > Julita gård > 
Guidade visningar 

2011-05-23 

Skansen Skansens webbsida > Hus 
& Trädgård 

2011-05-16 

Skoklosters slott Skolkloster slotts webbsida 
> Skolverksamhet 

2011-05-16 

Statens historiska museum Historiska museets 
webbsida > Läs om 
skolvisningar, 
lärarhandledningar och 
mycket mer. > 
Skolvisningar > Ladda ner 
hela vårt skolprogram för 
läsåret 2010-2011 (Pdf 197 
Kb) 

2011-05-16 

Vasamuseet Vasamuseets webbsida > 
Besök > Kalender > Guidad 
visning på svenska 

2011-05-16 
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