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Inledning 

Museet avspeglar dagens normer och värderingar. Den kunskap och det 
budskap som förmedlas på museet är därför aldrig neutralt och objektivt1 vilket 
många besökare kanske uppfattar. Museet blir således normskapande i sig 
själv. Därför anser jag att det är viktigt att ett genusperspektiv genomsyrar hela 
museiverksamheten. Problematiseras och ifrågasätts aldrig könsrollerna 
kommer de att uppfattas som oföränderliga och därmed sanna och naturliga.  

Jag kommer att granska hur genusperspektivet tillämpas i förmedlingen av 
vår förhistoria.2 I dag är museerna relativt medvetna om olika 
genusproblematiker. Trots detta anser jag att förmedlingen i utställningsform, 
såväl som i informationsblad ger en oproblematiserad och stereotyp bild av 
järnåldersmänniskans könsroller och genustillhörigheter.  

Under mina sju veckors praktik på Upplandsmuseet kom jag i kontakt med 
projektet Portal till vår forntid. I projektet åker museipedagogen ut till 
skolorna och berättar om arkeologi och järnålderssamhället. Jag blev 
intresserad av hur genus framställs och problematiseras i projektet eftersom jag 
anser att det är viktigt. Lärare och elever måste få förståelse för att 
tolkningarna och rekonstruktionerna av förhistorien färgas av nutidens syn på 
genus. 

Under tiden jag studerade Portal till vår forntid skedde ett byte av 
pedagog. Anna Anåker som varit med och byggt upp projektet skulle sluta och 
en ny pedagog, Martin Scheutz tog vid. Deras upplägg och problematisering av 
genus skilde sig från varandra vilket resulterade i att jag ville göra en 
jämförelse dem emellan. Tyvärr fanns det ingen möjlighet att följa med Anåker 
ut någon gång, men genom samtal och intervjuer har jag ändå fått en 
uppfattning om hennes tillvägagångssätt.  

                                                 
1 Aronsson, Inga-Lill & Meurling, Birgitta, 2005, ”I museets dolda vrår”, s.13 f.  
2 Med förhistoria menar man tiden innan de skriftliga källorna kom. I Sverige dras gränsen mellan 
förhistoria och historia vid 1050 e. Kr. (Nationalencyklopedin, sökord förhistoria  
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=178212  ) Många runstenar ristades dock före denna tid. 
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Syfte  
Mitt huvudsyfte är att studera hur pedagogerna i Portal till vår forntid 
problematiserar genus i förmedlingen till lärare och skolelever. Denna 
problematisering rör dels tolkningssvårigheterna av det arkeologiska 
materialet, såväl som framställningen av det förhistoriska samhället, som inom 
Portal till vår forntid mest fokuserar på järnålderssamhället. Då projektet haft 
två olika pedagoger kommer jag att jämföra deras förmedlingssätt med 
varandra. Därefter kommer jag att se om man kan härleda detta till deras olika 
bakgrund, yrkesidentitet och det faktum att de har olika kön.  

De frågeställningar jag har som utgångspunkt när jag studerar pedagogerna 
i Portal till vår forntid är följande:  

Problematiserar pedagogerna de arkeologiska tolkningarna av genus i 
könsbedömningen av förhistoriska gravar?  

Tar de upp möjligheten att det skulle finnas andra genusformer än manliga och 
kvinnliga?  

Hur framställs könsrollerna i järnålderssamhället, är de stereotypa eller inte, 
problematiseras dessa stereotyper?  

Berörs män och kvinnor i lika stor utsträckning? 

På vilket sätt ”råkar de ut för” den manliga normen? Ifrågasätts den?  

Kan orsaken till de olika förmedlingssätten bero på pedagogernas bakgrund, 
yrkesidentitet och kön?  

Metod 
För att få en inblick i hur genus förmedlas i Portal till vår forntid har jag gjort 
fältstudier av projektet. Där har jag tagit del av en lärarfortbildning och fyra 
skolbesök som Martin Scheutz har hållit i. Det fanns inga möjligheter att följa 
med Anåker ut men genom mina samtal med Anåker och Scheutz har jag ändå 
fått ett jämförligt material. Jag har dessutom gjort djupintervjuer med de två 
pedagogerna. För undersökningen var kvalitativa intervjuer mest lämpliga och 
jag har intervjuat Anåker två gånger och Scheutz en gång. Det kan tyckas vara 
få gånger, men under flera veckor har jag också diskuterat med dem i formella 
och informella samtal. Under intervjuerna användes en bandspelare. Inför 
transkriberingen bestämde jag mig för att utesluta skratt hummanden och 
pauser då jag ansåg att de inte tillförde något till mina studier. Under min 
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jämförelse mellan pedagogerna redovisas intervjuerna bland annat i form av 
citat.     

En intervju med Anne-Sofie Gräslund, professor i arkeologi, har också 
gjorts. Även här har en bandspelare använts och utvalda delar av intervjun har 
transkriberats. 

Den litteratur som använts behandlar genusteorierna rent allmänt, och hur 
dessa sedan används på museerna och inom arkeologin. Jag är medveten om att 
litteraturen har en tendens att fokusera på kvinnan trots att jag anser att även 
problematisering av mannen skall infattas i genusperspektivet.   

Avgränsning 
Jag är väl medveten om att denna uppsats kunde ha haft en större fokusering på 
kulturlandskapet och vilka effekter studier av närmiljön kan ge för elever. 
Detta är en utav Portal till vår forntids grundpelare. Jag anser dock att det hör 
till en annan utgångspunkt och det kommer därför bara att snabbt beröras i min 
projektbeskrivning. En djupgående lärar- och elevkontakt hade kanske också 
varit att föredra, men detta har alltså inte gjorts. Jag har enbart fokuserat på 
Anåker och Scheutz berättelser av projektet. 

Arkeologerna använder sig inte enbart av gravmaterial för att rekonstruera 
järnåldern. Andra källor så som runstenar, sagor, ortnamn, arabiska källor3 och 
utgrävningar av förhistoriska boplatser ger också en bild av hur det kan ha 
varit. Jag har dock valt att redovisa hur man könsbedömer gravar, då 
pedagogen Scheutz fördjupar sig i detta. Jag har också redovisat Anne-Sofie 
Gräslunds teorier om runstensmaterialet eftersom Anåker använder detta som 
utgångspunkt i många frågeställningar.  

Under uppsatsens gång har jag lagt märke till att min uppfattning och 
definition av begreppet genus ligger nära queer-teorin. En presentation av 
teorin kan tyckas vara intressant, men eftersom det inte tas upp i Portal till vår 
forntid så fördjupar jag mig inte i ämnet.   

Definition av arkeologiska termer 
När jag talar om det arkeologiska materialet menar jag gravartefakter, skelett 
och runstenar.  

Jag använder mig av ordet rekonstruktion. Här sker en stor debatt inom 
arkeologin om vad som menas med detta. För mig är rekonstruktion en 

                                                 
3 Anåker, Anna, Intervju 2005-11-01. 
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levandegjord bild av vår förhistoria. Denna rekonstruktion behöver inte enbart 
utgöras av den fysiska bilden, i form av teckningar eller modeller. Att 
rekonstruera förhistorien kan också handla om förmedling av stämningar, ljud, 
lukter och känslor.4 För mig kan också en rekonstruktion vara en berättelse om 
förhistorien. 

                                                 
4 Petersson, Bodil, 1997, ”Barna Hedenhös besöker vikingabyn. Om könsroller och arkeologisk 
rekonstruktion”, s.9. 
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Forskningsöversikt 

Uppsatsen handlar om problematiseringen av genus i den arkeologiska 
förmedlingen på museet. För att förstå hur denna förmedling går till använder 
jag mig av litteratur som behandlar genusforskningen i stort, men även med 
inriktning på museer och arkeologi. Detta för att få en uppfattning om vart de 
står i sitt problematiserande av genus. Jag använder mig också av den 
konstruktivistiska teorin eftersom jag anser att våra uppfattningar rörande 
genus är kulturellt konstruerade. Detta rör både tolkningarna av genus i det 
arkeologiska materialet, såväl som museets presentation av förhistorien.  

I min uppsats behandlas först kvinnohistoriken Yvonne Hirdmans (1993 
2003) tolkning av genusbegreppet och sedan jämförs detta med den 
antropologiska användningen. Det finns mycket litteratur som behandlar ämnet 
men jag valde att lägga det på en allmän nivå. En presentation av 
konstruktivismen görs också. Jag har enbart använt mig av författaren Stuart 
Hall (2003), trots att det även här finns mycket skrivet i ämnet. 

Det är svårare att hitta vetenskaplig litteratur som behandlar genus på 
museer, trots att genusproblematiken diskuterats länge. I seminarierapporten 
Det dolda budskapet. Kvinnor och män, kön och makt i museiutställningar 
(1993) finns några bidrag till forskningen inom ämnet. I rapporten går det till 
exempel att läsa en artikel av Inger Jonsson, doktorand vid Institutionen för 
ekonomisk historia, om hur museernas presenterar kvinnor och män i sina 
utställningar.5 Maria Lind, konstkritiker, diskuterar vilka aspekter och frågor 
som blir viktiga då man skall föra in ett genusperspektiv i utställningarna.6 
Britta Lundgren, forskare vid Etnologiska institutionen, för sedan en 
diskussion kring hur museerna bäst skall problematisera den normgivande 
mannen och hur man skall integrera kvinnor på ett naturligare sätt.7 Tio år 
senare kom arbetsgruppen Genus på museer ut med sin slutrapport med samma 

                                                 
5 Jonsson, Inger, 1993, ”En kvinnohistoriker går på museum. En undersökning hur kvinnor och män, kön 
och makt presenteras i några svenska museiutställningar 1993”, passim. 
6 Lind, Maria, 1993, ”En brännande treklöver – Museer, kvinnor och betydelseproduktion”, passim. 
7 Lundgren, Britta, 1993, ”Kön etnologi museiverksamhet”, passim. 
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namn. Rapporten handlar om hur genusperspektivet kan integreras i 
museiverksamheten. Slutligen har jag använt mig av antologin Det bekönade 
museet. Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet. Där går det bland 
annat att läsa om hur kön representeras i museernas utställningar. Graziella 
Belloni, styrelseledamot i Föreningen för genusfrågor i museerna, klargör 
vikten av att ha ett genusperspektiv redan på insamlings- och 
dokumentationsstadiet, för att sedan kunna integrera det i den utåtriktade 
verksamheten. Hon tar även upp museipedagogens roll i problematiseringen av 
genus.8  

Det finns betydligt mer skrivet på svenska om genus inom arkeologin. 
Elisabeth Arwill-Nordbladh (1998, 2001) är en ledande forskare inom ämnet. 
Flera arkeologiska konferenser har lett till olika böcker som behandlar genus 
och arkeologi, bland annat Gender och Arkeologi och Han Hon Den Det Att 
integrera genus och kön i arkeologi. Där diskuteras till exempel svårigheterna 
med att tolka det arkeologiska materialet. Även begreppet genus diskuteras då 
kvinnohistorikernas definition är svår att applicera på tolkningen av 
förhistoriska samhällen. En utav författarna som bidragit till denna diskussion 
är Queer-teoretikern Jimmy Strassburg (1997). Diskussioner kring hur genus 
tolkas i det arkeologiska materialet förs också i Fredrik Fahlanders C-uppsats i 
arkeologi (1995). Genom att redogöra hur förhistoriska gravar könsbedöms 
kommer Fahlander in på svårigheterna att tolka det arkeologiska materialet.9

De undersökningar som ligger närmast min egen är Bodil Peterssons, 
doktor i arkeologi, studier (1994, 1997) och Sara Kusmins C-uppsats i 
museologi (2003). De studerar hur olika museer presenterar och 
problematiserar genus i deras förhistoriska utställningar. De tar dock aldrig upp 
museipedagogens roll.  

                                                 
8 Belloni, Graziella, 2005, ”Att arbeta könskritiskt på museet. Exempel från verksamhet riktad till barn”, 
passim. 
9 Fahlander, Fredrik, 1995, Att kasta pärlor för män? –Om dolda gendergrupper i gravmaterialet, 
passim. 
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Genusforskning och konstruktivism 

Mitt huvudsyfte i denna uppsats är att studera hur genus förmedlas och 
problematiseras i projektet Portal till vår forntid. I detta kapitel behandlas 
genusteoriernas framväxt och betydelse. I nästa kapitel visar jag sedan hur 
dessa teorier används på museet och inom arkeologin.  

Konstruktivismen tas också kortfattat upp eftersom jag anser att våra 
uppfattningar om manligt och kvinnligt är konstruerade. Dessa uppfattningar 
appliceras sedan på de tolkningar vi gör av det arkeologiska materialet, vilket 
medför att dagens uppfattningar rörande genusroller tillämpas på museets 
presentationer av förhistoriska samhällen.  

Genusbegreppets betydelse 
Uppfattningen att könen tillhörde olika sfärer och att de kompletterade 
varandra kom från 1800-talets idéströmningar. Eftersom könen kompletterade 
varandra ansågs det uppstå en harmoni dem emellan. Det var först under 1960-
talet som detta började ifrågasättas.10 Könsrollerna kom att anses som 
kulturella och sociala konstruktioner. Det var inom den internationella 
kvinnoforskningen som även begreppet kön började problematiseras. En 
uppdelning av begreppet gjordes där sex syftade på det biologiska könet medan 
gender syftade på det sociala könet.11 Inom den svenska forskningen användes 
socialt- och biologiskt kön. Det sociala könet omdebatterades och sågs som 
något föränderligt medan det biologiska könet kom att ses som något statiskt 
och därmed också som något stabilt och oproblematiserat12 Redan på 1980-talet 
började dock denna uppdelning kritiseras, då det förutsatte att man skulle tänka 
i dikotomier rörande natur och kultur. Genus kom då att bli ett nytt och 
oanvänt ord som Yvonne Hirdman och andra kvinnoforskare tog till sig.13 

                                                 
10 Lundgren, 1993, s.41. 
11 Hirdman, Yvonne, 2001, ”Genus –om det stabilas föränderliga former”, s.11 f.  
12 Aronsson, Inga-Lill & Meurling, Birgitta, 2005, ”I museets dolda vrår s. 24 f. 
13 Hirdman, 2001, s.11 ff. 
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Genus handlar om de kulturella förväntningar som läggs på en individ av ett 
visst kön.14 Begreppet baseras på dagens västerländska uppfattning om två kön, 
mannen och kvinnan. Men denna tvåkönsmodell har inte alltid varit rådande. 
Fram till slutet på 1700-talet ansåg man att det bara fanns ett kön, det manliga 
och att kvinnan var en ofullständig man.15

Hirdmans genussystem innehåller som sagt, två genusformer, det 
maskulina och det feminina. Dessa dikotomier, där mannen är norm, bör inte 
beblandas utan måste segregeras. Mannen förutsätts också vara överordnade 
kvinnan. Detta system bygger på ett perspektiv där genus är en fundamental 
ordningen i världen såväl som i tanken, samhället och institutionen.16 Inom 
antropologin antas inte denna könsmaktsordning redan på begreppsnivå utan 
avgörs av empiriskt material.17 Jag föredrar den antropologiska synen på genus. 
Utgår man från två genusgrupper där den ena är överordnad den andra riskerar 
man att låsa sig själv, och därmed också hittar svar som är starkt färgade av 
förhållandet mellan dessa två grupper. Jag anser att detta är ett etnocentriskt 
tänkande. Studeras andra kulturer eller förhistoriska kulturer så skall genus ges 
en större betydelse som innefattar flera genus än bara kvinnligt och manligt, 
och begreppet skall inte förutsätta könsmaktsordningar på förhand. Aronsson 
och Meurling, redaktörer för antologin Det bekönade museet (2005), tror att 
dessa skillnader av genusbegreppets betydelse och användning kan härledas till 
de olika disciplinernas utgångspunkter och frågeställningar. Antropologerna 
vill i så stor utsträckning som möjligt utgå från det studerade samhällets egna 
kulturella värderingar, medan den feministiska disciplinen förutsätter att det 
finns ett maktförhållande mellan könen och att detta maktförhållande ofta är till 
fördel för mannen.18 Detta tankesätt tycker jag tar bort friheten som finns i 
ordet genus. Jag vill dock påpeka att jag inte är emot kvinnoforskning och 
feministiskt forskning. Tvärtom anser jag verkligen att denna forskning har 
varit och är, nödvändig för att kvinnor skall få en bättre ställning i samhället. 
Jag anser likväl att det är nödvändigt att studera kvinnor och män tillsammans. 
Det går aldrig att förbise relationen dem emellan.  

Eftersom mannen ses som norm och kvinnan avviker från denna norm är 
det viktigt att även mannen och manlighet problematiseras. Förut har inte 
maskulinitetsforskning ansetts nödvändigt då normen sågs som något naturligt 

                                                 
14 Lundgren-Gothlin, Eva, 1999, Kön eller genus, s.5.  
15 Arwill-Nordbladh, Elisabeth, 2001, Genusforskning inom arkeologin, s.30. 
16 Hirdman, 1993, ”Kvinnohistoriens historia”, s.35 f.  
17 Aronsson, & Meurling, 2005, s.27. 
18 Aronsson, & Meurling, 2005, s.27. 
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och sant. Det var den vite heterosexuelle mannen från medelklassen som 
representerade mannen och hans manlighet. Detta har dock frångåtts och nu 
mera finns det flera olika sorters manlighet.19

På senare år har ett nytt begrepp uppstått inom genusforskningen. 
Intersektionalitet. Inom teorin studeras olika maktordningar som har att göra 
med genus, etnicitet, nationalitet, sexualitet, klass och hudfärg. Dessa 
maktordningar har ett dynamiskt och komplext samspel som måste studeras i 
förhållande till varandra. Dagens samhälle är i ständig förändring, i form av 
nya livs- och samlivsformer, globalisering och förändrade genusformer. För att 
man då skall kunna förstå den enskilde individens villkor i denna nya värld, 
måste nya ”specialiserade” begrepp som intersektionalitet uppstå.20 När vi 
kategoriserar delar vi upp grupper i olika ”rum” som sedan isoleras ifrån 
varandra. En uppdelning av exempelvis ”kvinnor” kan kategoriseras som 
invandrarkvinnor eller svenska kvinnor. Det är inom dessa rum som vi sedan 
studerar gruppen, ger den specifika kännetecken och försöker att förstå deras 
förutsättningar. Men för att förstå detta måste man titta på hur dessa rum från 
början skapades och hur de sedan ständigt förändras i relation till varandra. 
Människors levnadsvillkor formas i skärningspunkten mellan olika 
maktstrukturer och tankemönster som baseras på exempelvis genus, sexuell 
läggning, klass och nationalitet.21  

Min genusdefinition  
Jag tycker genusbegreppet är komplext och svårtolkat. Betydelsen kan skifta 
beroende på forskningsområdet, exempelvis antropologi eller kvinnoforskning.  
När man talar om genus i västvärlden syftar man oftast på de olika 
föreställningar och förväntningar som läggs på en person av ett visst biologiskt 
kön.22 Denna betydelse grundar sig i tvåkönsmodellen och den förutsätter ofta 
en makthierarki. Jag tycker att ordet genus innefattar något utöver 
tvåkönsmodellen. Genus handlar inte enbart om kön, utan om sexuell läggning, 
ålder och religiös ställning. Människor kan till och med byta sin 
genustillhörighet vid exempelvis övergångsriter.23 Ett exempel på detta är 
queer-teoretikern Jimmy Strassburg som påstår sig, i sina studier av 
stenålderssamhällets gravskicke, ha belägg för att det funnits ytterligare 

                                                 
19 Kusmin, Sara, 2003, Genusproblematik i utställningar och dess konsekvenser, s.12. 
20 Borgström, Eva, 2004, ”Intersektionalitet –ett nytt genusvetenskapligt begrepp”, s.20 f.  
21 Borgström, 2004, s.23. 
22 Kusmin, 2003, s.7. 
23 Arwill-Nordbladh, Elisabeth, 2001, Genusforskning inom arkeologin, s.30, 33. 
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genusformer än enbart tvåkönsmodellen. I hans fall har dessa genusformer 
varit knutna till schamanistiska religionsföreställningar.24 Jag vill vidga 
genusbegreppet för att inte låsas fast vid tvåkönsmodellen samtidigt som jag är 
medveten om att begreppet kan förlora sin analytiska skärpa. Trots detta anser 
jag att det är bättre att ha denna utgångspunkt när man studerar förhistoriska 
samhällen.  

Ordet genus kommer därför att ha en vidare innebörd där fler genusformer 
än manligt och kvinnligt kan finnas. De kvinnliga genusformerna skall inte 
heller antas vara underordnade de manliga.  

Konstruktivismen 
Vår tolkning och bild av förhistorien konstrueras i det nutida samhället. Det är 
dagens värderingar och uppfattningar som appliceras på förhistorien. Jag anser 
att våra uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt är kulturella och 
sociala konstruktioner. Jag har valt att enbart använda mig av Stuart Halls 
presentation av konstruktivismen. 

The emphasis on cultural practices is important. It is participants in a culture who give 
meaning to people, objects and events. Things ‘in themselves’ rarely if ever have any one, 
single, fixed and unchanging meaning. Evan something as obvious as a stone can be a 
stone, a boundary marker or a piece of sculpture, depending on what it means – that is, 
within a certain context of use, […] It is by our use of things, and what we say, think and 
feel about them – how we represent them – that we give them a meaning.25

Detta betyder alltså att de meningar och betydelser som läggs på föremål, 
händelser och människor är av samhället konstruerad. Dessa betydelser kan 
skapas och omskapas, och skiftas från situation till situation.26 För att de skall 
”tolkas rätt” måste människorna inom ett samhälle uppfatta betydelserna på 
liknande sätt. 27 Detta gör vi genom språket28. Det är i språket som vi genom 
olika tecken och symboler representerar våra föreställningar och 
uppfattningar.29 Inte heller dessa tecken och symboler har någon fast innebörd 
utan de bygger på olika koncept vi har om dem. Inom en kultur finns det alltid 

                                                 
24 Arwill-Nordbladh, 2001, s.37. 
25 Hall, Stuart, 2003, ”Introduction”, s.3. 
26 Hall, Stuart, 2003, ”The work of representation”, s.25. 
27 Hall, 2003a & b, s.4, 19.  
28 Språket handlar inte enbart om det talade språket utan om all kommunikation som sker i en kultur 
människor emellan. 
29 Hall, 2003a, s.1. 
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uttalade överenskommelser att olika symboler representerar vissa värden och 
betydelser. Dessa föreställningar brukar ofta växa sig starka under en lång 
tidsperiod.30 Ett exempel på detta är våra uppfattningar om färger. Ett 
spädbarns könstillhörighet uppges ofta genom färgerna rosa eller blått. Trots 
att det inte finns något naturligt givet som säger att det skall vara så.  

Konstruktivismen är uppdelad i två metoder, den semiotiska och den 
diskursiva.31 Inom semiotiken skulle man, i exemplet ovan, fokusera på att 
könen representeras av olika färger. I den diskursiva metoden däremot, skulle 
fokus ligga på varför färgerna har fått olika betydelser. Svaret handlar enligt 
Michael Foucault om olika former av diskurser och maktrelationer. Det 
viktigaste i den diskursiva metoden är alltså uppkomsten av mening och inte 
meningen i sig själv. I det här fallet handlar diskursen om värdet att skilja på 
manligt och kvinnligt, vilket ytterligare kan problematiseras. Den diskursiva 
metoden har dock kritiserats för att alltid använda maktaspekter som 
förklaringsmodell.32  

Hall sammanfattar konstruktivismen med att det finns tre olika aspekter i 
skapandet av värden. Föremål, människor och handlingar länkas ihop med 
olika mentala koncept som finns, och i språket används sedan symboler för att 
kommunicera dessa koncept.33 Ibland kan vissa koncept bli så starka att de 
återskapar sig själva. Som när vi studerar en bild av förhistoriska människor 
utan könstillhörigheter som utför specifika könsrelaterade sysslor och 
omedvetet tolkar in kvinnor och män i de olika positionerna.34  

 

                                                 
30 Hall, 2003b, s.22, 25. 
31 Hall, 2003b, s.15. 
32 Hall, 2003b, s.44 f. 
33 Hall, 2003b. s.61. 
34 Kusmin, 2003, 32 f. 
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Genus på museer och inom arkeologin 

Betydelsen av genus på museer 
Museerna strävar efter att alla skall kunna ta del av sitt kulturarv. Detta är en 
demokratisk rättighet som alla, oavsett kön, klass, etnicitet eller ålder, skall ha. 
Tyvärr försvåras denna tillgänglighet av att västvärldens norm är den vite 
heterosexuelle aktive mannen, vilket utesluter många grupper på flera olika 
plan. Trots att vi går emot ett öppnare och mera kritiskt granskat samhälle 
ligger denna norm så djupt inom oss att vi ofta inte är medveten om den. 
Normen blir på det sättet objektiv, sann och naturlig. Som när ett museum 
anser att de inte behöver anlägga ett genusperspektiv på sina utställningar 
eftersom dessa bedöms vara könsneutrala. I sådana fall har museet tagit 
ställning till att det helt enkelt inte finns andra perspektiv än det omedvetna 
normerande.35 Museernas uppgift är att ifrågasätta och problematisera denna 
norm. Att gå ”andra vägar” och öppna upp för nya tankesätt. Det är mycket 
viktigt att museerna verkligen gör detta, då de i sig själva kan vara 
normskapande i sin utåtriktade verksamhet.  

Utställningar kan betraktas som en berättelse bland andra berättelser, med sina 
tolkningsföreträden och maktpotentialer. Att utvälja, beskriva och gestalta är också att 
benämna och kategorisera –ett sätt att konstruera kultur och verklighet.36  

Därför måste man alltid utifrån museets sida ifrågasätta sitt syfte. Är syftet att 
bibehålla och bekräfta kulturella mönster, eller är syftet att hitta nya vägar till 
förändring? Det kan tyckas svårt för museerna att skapa förändring. De har i 
alla fall en skyldighet att gå ifrån stereotypiseringar av manligt och kvinnligt 
och hitta alternativa framställningar av dessa.37 Vissa anser att detta kan hota 

                                                 
35 Genus på museer, 2003, s.29 f. 
36 Lundgren, 1993, s.46. 
37 Lundgren, 1993, s.46. 
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institutionens vetenskaplighet och därmed också besökarens förtroende.38 Det 
är viktigt att studera museets ställningstagande i frågor rörande genus. För 
museet speglar det omgivande samhällets värderingar, vilket ges uttryck i 
museets alla verksamheter, men kanske främst i den utåtriktade verksamheten. 
Dessa värderingar kan skönjas i vad museet över huvud taget väljer att berätta, 
men även hur berättelsen är utförd.  

År 1993 gjorde Inger Jonsson en undersökning om hur museerna 
presenterar kvinnor och män samt makt i olika utställningar. Uppgiften visade 
sig vara mycket svårare än vad hon först trott på grund av att ämnet är så 
komplext och infallsvinklarna så många. Det enklaste var att se om kvinnorna 
över huvud taget fanns med, vilket de gjorde i relativt hög utsträckning. Det är 
emellertid lätt att kvinnornas historia ses som ett komplement vilket också är 
ett erkännande av mannen som norm. 39 Jonsson såg att museerna hade lätt att 
falla tillbaka till den normgivande mannen också i sina utställningar i form av 
olika stereotypiseringar. En stereotypiserad grupp har fått vissa karaktärsdrag 
som ses som allmängiltiga för hela gruppen.40 Arbetarklassen representerades 
till exempel av den manliga arbetare, trots att också kvinnorna arbetade. Den 
jordbrukande bonden och hans bortglömda hustru är också ett bra exempel. 
Oftast arbetade hela familjen inom jordbruket, vilket inte alltid framgår.41 Inom 
en grupp finns det alltid på individnivå, mångfald, komplexitet och variation. 
Stereotypiserade grupper har inte plats för detta, något som ibland kan leda till 
att besökaren får en felaktig kunskap. Kärnfamiljen är till exempel en grupp 
som visas ofta i museerna. Sällan visas styvfamiljer, barnlösa, ogifta, änkor och 
föräldralösa, vilket ger ett budskap om att kärnfamiljen är det ända godtagbara 
sättet att leva på.42 Vad ger det för bild till besökaren?  

Ett annat problem är att mannen ofta framställs som den aktive medan 
kvinnan framställs som den passiva. Om kvinnan någon gång varit aktiv har 
det varit i form av en hjältinna som måste uppoffra betydelsefulla saker för att 
ta sig dit hon är. En annan bild som visas är den katastrofala, oberäkneliga och 
hysteriska kvinnan. Handlar det om kvinnor med makt anses de som något 
avvikande.43 Man kanske behöver göra så som Britta Lundgren föreslår, att helt 
enkelt gestalta många olika sorters män och kvinnor, för att på det sättet frångå 
                                                 
38 Belloni, 2005, s.155, 167.  
39 Jonsson, 1993,  s.11, 13 f. 
40 Kusmin, 2003, s.15. 
41 Jonsson, Inger, 1993, s.17 ff. 
42 Ahlsén, Maria, Berg, Johanna & Berg, Kristina, 2005, ”Hela historien? Tjugo frågor till en 
utställning”, s.183. 
43 Hirdman, 1993, s.31. 
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stereotypiseringar av exempelvis den arbetande aktive mannen. Går inte det 
måste stereotyperna åtminstone ifrågasättas och vi måste reflektera över varför 
vi väljer att använda oss av dem.44 Vi vet att det i bondesamhället fanns olika 
könsspecifika sysslor, detta behöver dock inte betyda att arbetsfördelningen var 
naturlig. Den kan dock lätt uppfattas som naturligt för besökarna om museet 
aldrig problematiserar rollfördelningen. En annan sak som borde tas upp är 
värderingen av de olika sysslorna. Varför var det till exempel omöjligt för en 
man att göra kvinnosysslor medan en kvinna kunde utföra manssysslor?45 
Dessa arbetsfördelningar bygger på vad vi anser vara manligt och kvinnligt. I 
dagens västerländska samhälle har arbetsfördelningen blivit jämnare, men det 
finns ändå många gränser som inte får överskridas. Yvonne Hirdman anser att 
det finns ”gränsvakter” av vardera kön. Dessa vakar över det egna könet så att 
ingen går över ”gränsen”. I dag är det farligare för män att bete sig ”kvinnligt” 
än vad det är för kvinnor att bete sig ”manligt”.46 Ett annat fel som lätt uppstår 
är att de olika könen skildras var för sig. Detta visar rent rumsligt på 
genusordningens isärhållande princip. 

Kanske är det för att vi ännu håller så hårt i våra uppfattningar gällande 
manligt och kvinnligt att vi inte heller problematiserar det i utställningarna? 
Det finns också en svårighet i att gestalta abstrakta företeelser så som 
föreställningar om manligt och kvinnligt.47 Trots att många är medvetna om 
vikten av ett genusperspektiv så verkar det vara svårt att använda sig av det 
praktiskt. Det är lättare att se vad som inte skall göras än vad som skall göras. 

Vissa anser att kvinnomuseum behövs för att lyfta fram kvinnan, medan 
andra tycker det är helt fel sätt att gå tillväga. Genom att ha särskilda 
kvinnomuseum marginaliseras kvinnan ännu mera. Det är att föredra ett 
integrerat kvinnoperspektiv på alla museer.48  

En utav de som anser det nödvändigt att föra in ett genusperspektiv redan 
från insamlings- och dokumentationsstadiet är Graziella Belloni. Detta på 
grund av att våra värderingar om genus styr vad vi väljer att insamla och vad vi 
låter vara. Även vår dokumentation och beskrivning av föremålen präglas av 
våra uppfattningar om detta. Genomsyrar genusperspektivet hela verksamheten 

                                                 
44 Lind, 1993, s.9. Lundgren, 1993, s.47. 
45 Jonsson, 1993, s.21. 
46 Hirdman, Yvonne, 2005, Föreläsning vid Upplandsmuseet 20/10. 
47 Jonsson, 1993, s.22. 
48 Aronsson, & Meurling, 2005, s.23. 
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kan det också vara lättare att i utställningsverksamheten föra fram frågor 
gällande genus.49  

Trots att det innan en utställning finns en vilja och en medvetenhet till att 
göra en utställning som problematiserar rådande normer kan budskapet ändå 
försvinna. Kanske på grund av tidsbrist, okunskap eller av missuppfattningar 
av begrepp mellan personalkategorier. Ofta kan det vara lättare att tillföra ett 
genusperspektiv i en redan befintlig utställning.50 Maria Lind anser att man 
som forskare, skribent, museianställd eller pedagog måste ifrågasätta sina egna 
värderingar och formuleringar för att mottagaren skall uppfatta budskapet så 
som avsändaren avser. Hon ställer sig också frågan vad som är viktigt när man 
skall föra in ett genusperspektiv i en utställning. Hur viktig är den rumsliga 
fördelningen mellan kvinnor och män eller handlar det snarare om 
problematiseringen? Skall man illustrera den ojämna arbetsfördelningen mellan 
kvinnor och män eller skall man ifrågasätta den? Lind anser att museet har ett 
dubbelt uppdrag där det både skall belysa och problematisera frågor som de 
ovan. Inget skall stå utan det andra. För om man enbart synliggör kvinnorna 
utan att gå in på orsaken till deras tidigare osynlighet utvinner man ingen ny 
kunskap.51 Skildras typiska mansområden skall man också diskutera orsaken 
till detta? Varför var kvinnorna utestängda från så många olika domäner?52  

Det kan vara svårt att göra alla dessa problematiseringar i den fysiska 
utställningen, vilket gör att museipedagogen blir viktig. I samtalet mellan 
museipedagogen och besökaren kan könsrollerna ifrågasättas och 
problematiseras.53  

Genus inom arkeologin 
Då det arkeologiska materialet är stumt fyller genusperspektivet en viktig 
funktion. Det är vi, de sociala aktörerna, som lägger en tolkning och värdering 
på föremålen som hittas. I det arkeologiska materialet möter vi en annan kultur, 
men vi möter enbart den materiella kulturen i form av artefakter och symboler. 
Därför blir också förutsättningarna för att förstå kulturens värden, koncept och 
föreställningar dåliga. I stället måste vi tolka förhistorien utifrån vår egen 
position. Detta kräver att det finns en medvetenhet om att de tolkningar vi 

                                                 
49 Belloni, 2005, s.154. 
50 Belloni, 2005, s.157. 
51 Lind, 1993, s.8 f. 
52 Jonsson, 1993, s.15. 
53 Belloni, 2005, s.162.  
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lägger på exempelvis genus har underlag i vår egen nu levande kultur. Det är 
lätt att anta och dra förhastade slutsatser utifrån våra egna värderingar om vad 
som anses manligt och kvinnligt. Ett sådant numera känt fall är 
Bäckaskogskvinnan. År 1939 hittade arkeologerna ett välbevarat skelett från 
stenåldern. Skelettet var osteologiskt (läran om skelett) svårt att könsbedöma, 
men eftersom graven även innehöll en pilspets ansåg man att det var en ”klent 
byggd man”. Alla var dock inte eniga om könsbedömningen. I trettio år 
diskuterade man skelettets könstillhörighet tills nya osteologiska 
undersökningar visade på att det var en kvinna och att hon till råga på allt fött 
10-12 barn.54 Denna historia visar på att det kan bli fel när vi könsbedömer 
utifrån vad vi anser vara manliga och kvinnliga artefakter, där exempelvis 
vapen anses som manligt och smycken som kvinnligt. Det skall nämnas att 
dessa manliga och kvinnliga artefakter ofta stämmer, men det är ändå farligt att 
låsa fast sig i tankemönster. I fallet ovan skulle det ha varit mer relevant att inte 
gå ut med en säker könsbedömning. I de så kallade brandgravarna, där den 
döde har bränts, går det inte att göra en osteologisk könsbedömning. Där får 
man förlita sig till artefakterna, det vill säga våra antagande om dessa.  

Olika inriktningar inom arkeologin 
Inom den arkeologiska genusforskningen är det många som vill hitta män och 
kvinnor som ”går över gränserna” till vad som anses kvinnligt och manligt. Var 
t.ex. Bäckaskogskvinnan en jägare? Bilden av järnåldern visar ett samhälle där 
både män och kvinnor kunde ha stor makt, men de hade olika roller att fylla. 
Vissa forskare anser att arbetsuppgifterna var strikt uppdelade medan andra 
anser att det var mera gränsöverskridande. Jag har inga svar på vad som är rätt 
eller fel men jag tycker att det är spännande att fundera på forskarnas olika 
utgångspunkter. Letar vi efter svar som gör förhistorien så jämställd som 
möjligt? Vad menas egentligen med jämställd? Är det 50/50 arbetsfördelning 
och i så fall, är det något att sträva efter? Anser vi att kvinnor är underordnade 
då deras sysslor skiljer sig ifrån männens? Om så är fallet, visar det på att vi 
värderar männens sysslor högre?  

Som jag skrivit tidigare tror jag att man kan hitta flera genusformer än 
manligt och kvinnligt. Strassburg anser att vi först måste komma bort från vår 
etnocentriska uppfattning om att personer av manligt och kvinnligt kön skall 
förutsättas ha, ett av samhället förutbestämt manlig och kvinnlig beteende. 

                                                 
54 Beausang, Elisabeth, 1999, ”Barumskvinnan, en moder? s.97 
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Hans uppfattning är att det inte kan bli annat än fel om vi hela tiden delar upp 
folk i dessa två genusessenser. Strassburg tar upp Margaret Meads studie av 
könsroller i tre förhistoriska samhällen på 1930-talet. I det första samhället 
anser Mead att båda könen uppträder manligt, medan de, i det andra samhället 
beter sig kvinnligt. I det tredje samhället beter sig kvinnor manligt och män 
kvinnligt.55  

Men eftersom hon redan identifierat de två könen, samtidigt som hon också redan 
genusbestämt beteenden som antingen manliga eller kvinnliga, så uteblir egentligen varje 
chans till en verkligt kulturspecifik köns- och genusanalys. Kvar blir bara plattityderna, 
som till exempel: ”kvinnor beter sig manligt”. […] Hur svårt det än må vara, måste vi 
försöka spränga den inneboende logik, som går ut på att genuskategorier så gott som alltid 
skulle vara kulturspecifika tolkningar av maskulina och feminina personlighetstyper, i sin 
tur sprunga ur manliga och kvinnliga kroppar. Denna logik klarar nämligen bara av att 
reproducera det förment normala, heterosexuella paret i det borgerliga västerlandets 
könsrollsmall. Allt som inte passar avfärdas som intressanta störningar, perifert brus, 
undantag som bekräftar regeln eller, i gynnsamma fall, en tredje genuskategori 
(manligt+kvinnligt).56

I dag har vi också en idealbild av kärnfamiljen vilket leder till att det också är 
den som vi söker. Vi letar efter kärnfamiljen och på det sättet även ”hittar” den 
när vi tolkar det arkeologiska materialet. Queer-teoretikerna låser sig däremot 
inte fast i kärnfamiljsidealet.57  

                                                 
55 Strassburg, 1997, s.92 f. 
56 Strassburg, 1997, s.93. 
57 Lidström Holmberg, Cecilia, Samtal, 2005-11-24. 
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Att förstå och rekonstruera järnåldern  

I det här kapitlet tar jag upp några av de källor som används till att förstå och 
rekonstruera järnåldern. Detta för att läsaren skall få en förkunskap om de 
utgångspunkter pedagogerna i Portal till vår forntid använder sig av. Jag har 
enbart berört könsbedömningen av förhistoriska gravar och tolkningen av 
runstenar. Båtgravfälten i Uppland och Västmanland tas dessutom upp.  

En beskrivning av hur järnåldersmänniskorna framställs på museerna görs 
också. Detta för att visa hur djupt inrotade våra genusuppfattningar är. Varför 
just järnåldern behandlas beror på att Portal till vår forntid inriktar sig på 
denna tidsperiod. Några exempel härstammar dock från tiden före järnåldern. 
De är medtaget på grund av deras relevans.  

Utgångspunkter i ”Portal till vår forntid” 

Könsbedömning av förhistoriska gravar 
För att göra en könsbedömning av en förhistorisk grav finns det tre olika 
metoder att använda sig av. Antingen genom att studera gravartefakterna eller 
genom att göra osteologiska eller molekylärbiologiska analyser på skelettet. 
Ingen metod är hundraprocentigt tillförlitlig, och vilken metod man använder 
sig av ändras från fall till fall.58

Genom den artefaktrelaterade könsbedömningen utgår man från den dödes 
gravgåvor när könsbedömningen görs. En uppdelning av så kallade manliga 
och kvinnliga artefakter har gjorts. De manliga artefakterna är vanligtvis vapen 
och hästutrustning, medan de kvinnliga artefakterna är smycken och nycklar. 
Metoden har fått mycket kritik då den mestadels speglar det nutida samhällets 
värderingar om vad som anses manligt och kvinnligt. Att enbart använda sig av 
denna metod kan tyckas väldigt osäkert, men finns det ett rikt tillförlitligt 
osteologiskt könsbedömt material kan man använda denna metod som ett bra 

                                                 
58 Fahlander, 1995, s.7  
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komplement för olika sorters frågeställningar. Artefakterna berättar om den 
dödes genustillhörighet oavsett biologiskt kön. Genom att studera de så kallade 
neutrala artefakterna kanske det går att upptäcka nya genusformer. Detta 
kräver emellertid att begreppet utvidgas så att det kan innefatta flera 
genusformer än manligt och kvinnligt. 59  

I en osteologisk undersökning studeras främst bäckenbenet och skallen. Är 
skelettet välbevarat går det dock att använda flera ben. Ju fler ben som kan 
användas desto större tillförlitlighet. Tyvärr är skeletten ofta skadade, vilket 
bland annat beror på vilken typ av jordmån de begravts i. Under lång tid var 
också seden att kremera de döda. Brända ben bevaras förvisso bättre men de är 
svårare att könsbedöma. Utseendet på skelett skiljer sig också både i tid och 
rum, vilket gör det svårare att hitta något typiskt manligt och kvinnligt. Ibland 
läggs kanske en för stor vikt på den osteologiska bedömningen. När ett skelett 
är svårbedömt kan osteologen ibland ta ”stöd” i artefakterna för att kunna göra 
en könsbedömning. (Se fallet med Bäckaskogskvinnan) Då blir det omöjligt att 
göra jämförbara studier mellan könstillhörighet och artefakter.60

Den molekylärbiologiska könsbedömningen är kanske den mest 
tillförlitligaste. Här görs en könsbedömning utifrån X och Y kromosomerna. 
Det kan dock vara väldigt svårt att ta DNA analyser då de lätt förorenas av 
annan DNA från exempelvis bakterier eller människor som handskas med 
materialet. Det kan också vara svårt att utvinna tillräckligt med DNA. Metoden 
är i alla fall ett väldigt bra komplement till den osteologiska analysen.61 Den 
används dock ytterst sällan, då den är kostsam.62

Är det överhuvudtaget så viktigt att en könsbedömning görs? Genom att se 
hur uppdelningen mellan könen fördelar sig går det att ställa en massa olika 
frågor. Utifrån tillförlitliga könsbedömningar kan man utläsa olika 
genusindikationer och genusformer. Felet är när ett grav könsbedöms på för 
lösa grunder och då borde det vara bättre att vänta. Får en allt för tidig 
könsbedömning några konsekvenser, och i så fall vilka? 

Vad säger runstenarna? 
Det finns mycket man kan utläsa om järnålderns människor med hjälp av 
runstensmaterialet. En som forskat i ämnet är Anne-Sofie Gräslund. Gräslund 

                                                 
59 Fahlander, 1995, s.7 f.   
60 Fahlander, 1995, s.5, 8 ff. 
61 Fahlander, 1995, s.11 ff.  
62 Scheutz, Martin, Intervju 2005-12-21. 
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tror att det primära syftet med att resa runstenar var för att bli ihågkommen. Av 
den fornnordiska litteraturen förstår hon att det var viktigt för människorna att 
deras minnen levde vidare till eftervärlden. Åsikten att runstenarna skulle agera 
minnesstenar delas inte av alla.63  

I runstensmaterialet kan man läsa om kvinnor och mäns makt. Det var 
oftast män som reste runstenarna men kvinnan är väldigt synlig i 
runstensmaterialet från Uppland, både som resare och mottagare. På 39% av de 
Uppländska stenarna är kvinnor representerade, vilket skiljer sig markant från 
till exempel Småland där kvinnor finns representerade på bara 8% av stenarna. 
Kanske hade just kvinnan från Uppland och Mälarområdet speciellt stor 
makt.64 Gräslund tror inte att kvinnan var generellt underordnad i den 
förkristna tiden. Inte heller tror hon att kvinnans ställning blev sämre efter 
religionsskiftet. Runstensmaterialet tyder på att kvinnor varit aktiva i 
kristnandeprocessen, vilket strider emot att hennes ställning skulle försämras i 
kristendomen. Det var när kyrkan väl var etablerad och organiserad, runt 
mitten av tolvhundratalet, som hennes ställning blev sämre.65

Runstensmaterialet visar en tydlig bild av en kärnfamilj med mamma 
pappa och barn. Det kan också dyka upp någon morfar eller liknande, men det 
hör till ovanligheterna och stenen restes då oftast för denne. Det vanligaste är 
söner som reser efter sin far och hustrur som reser efter sin man. Sen finns det 
alla varianter, exempelvis döttrar som reser en sten efter sin mor. Gräslund 
anser att materialet talar för att man hade en uppfattning om kärnfamiljen.66 
Kärnfamiljens barn består, enligt runstenarna, oftast av tre, fyra eller fem 
pojkar och två flickor. Det är aldrig fler flickor än pojkar.67 En förklaring till 
detta är att alla flickebarn helt enkelt inte räknas upp. Gräslund tror dock att det 
handlar om att alla flickebarn inte fick växa upp. Varför man gjorde så är svårt 
att veta. Runstensresarfamiljerna tillhör också ett övre skikt i samhället. Hur 
familjeuppsättningen i de lägre samhällshierarkierna kan ha sätt ut är omöjligt 
att säga. Kanske var flickbarnen viktigare där, då i form av arbetskraft. 68  

                                                 
63 Gräslund, Anne-Sofie, Intervju 2005-11-01. 
64 Gräslund, Anne-Sofie, 1995, ”Runstenskvinnorna ännu en gång”, s.459. 
65 Gräslund, Intervju 2005-11-01. 
66 Gräslund, Intervju 2005-11-01. 
67 Gräslund, Anne-Sofie, 1988-1989, ”’Gud hjälpe nu väl hennes själ’ Om runstenskvinnorna, deras roll 
vid kristnandet och deras plats i familj och samhälle”, s.236. 
68 Gräslund, Intervju 2005-11-01. 
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Det finns runstenar som visar att även kvinnor hade arvsrätt och kunde få 
makt över stora områden. Ett tydligt exempel på detta är de tre runstenarna 
som nämner kvinnan Gerlög som ärver tre stora gårdar.69  

Vart tog de mäktiga kvinnorna vägen? 
I Uppland finns det stora kända båtgravfältet Vendel som har namngett en hel 
tidsperiod. I Vendel och i det mindre kända Valsgärdet är bara män begravda.  
I Tuna i Badelunda och i Köping däremot är enbart kvinnor begravda, något 
som för de flesta är okänt. I Tuna i Alsike är i stället båda könen 
representerade. De så kallade båtgravarna är rika på värdefulla föremål.70 När 
man besöker Valsgärdet går det att läsa om de mäktiga och rika männen som 
begravts där. Gravfälten i Alsike, Badelunda och Vendel nämns också, men det 
står inget skrivet om att även kvinnor kan begravas på detta praktfulla sätt. Vad 
menas med detta? Är kvinnorna inte värda att uppmärksammas? När kvinnorna 
utesluts riskerar man att framställa en skev bild. Avståndet mellan dessa 
mäktiga människor har inte varit långt och de har använt sig av samma 
begravningssed vilket borde betyda att de var medvetna om varandra. Vad 
betydde då denna uppdelning?71 Varför uppmärksammas alltid gravfälten i 
Vendel och Valsgärdet och nästan aldrig de i Badelunda, Köping och Alsike? 
Vad säger det om oss i dag? 

Hur framställs mannen och kvinnan på järnåldern i dag? 
Järnåldern sträcker sig från 500 f. Kr. fram till 1050 e. Kr. Vikingatiden är den 
mest uppmärksammade perioden. I många fall har vikingatiden ”brutits” ur 
järnåldern. Just för att vi uppmärksammar vikingatiden på det sätt vi gör har 
också många stereotypa bilder framställts. Varför förhistoriens människor ofta 
stereotypiseras är för att det skall underlätta vår förståelse för dem. 
Betraktaren/besökaren skall kunna känna igen människorna som presenteras.72 
En annan orsak till denna stereotypisering är att de källor som finns i form av 
gravar, runstenar och sagor enbart visar en övre samhällsklass.73 Det behöver 
dock inte alltid vara fel att använda sig av stereotyper, men om de aldrig 

                                                 
69 Anåker, Intervju 2005-11-01, Anåker, Anna, 2005, Föreläsningsanteckningar, s.2.  
70 Burenhult, Göran, ”Europa och Norden”, s.302 ff. 
71 Anåker, Intervju 2005-11-01. 
72 Petersson, 1997, s.12. 
73 Anåker, Intervju 2005-11-01. 
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problematiseras kan de lätt ses som sanna.74 En medvetenhet från museets sida 
om att de använder sig av stereotyper, måste också finnas. De stereotypiserade 
kvinnorna och männen på vikingatiden har sitt ursprung i en könsideologi från 
slutet av 1800-talet. Vikingatidskvinnan är en myndig husmoder som har 
tillgång till husets nycklar och därmed makten inom hushållet. Mannen var 
ansiktet utåt, han jagade, försvarade gården och åkte till sjöss. Dessa stereotypa 
bilder hittar vi även på 1970- och 80-talen, då begreppen ”private” och  
”public” uppkommer.75 Dessa två dikotomier är svåra att applicera på 
järnålderssamhället då gården var människornas centrum, vilket borde leda till 
att den privata och offentliga sfären går ihop.  

I gravmaterial och från de skriftliga källorna kan vi studera människorna 
under järnåldern. De var människor med precis samma genetiska uppsättning 
som vi i dag, men de levde i ett samhälle som skiljer sig ifrån vårt.76 Mannen 
och kvinnan hade olika roller att fylla.77 Uppdelningen mellan könen verkar 
vara ganska strikt, men detta utesluter inte att båda könen kunde skaffa sig 
rikedom och makt. Sagorna berättar om kvinnor och män med stor makt och 
rika gravfält som i exempelvis Vendel och Badelunda tyder också på detta. 

Ofta anklagas utställningar för att rada upp föremål i montrar, så att själva 
föremålspresentationen upplevs som enformig. Men trots att en traditionell 
föremålspresentation bryts upp till förmån för inlevelse och upplevelse, består en annan 
sorts enformighet, nämligen de väl inrotade köns- och åldersbilder som presenteras.78

År 1993 besökte Bodil Petersson sex forntidsutställningar i Skåne. När hon 
betraktade utställningarna undersökte hon frågeställningar rörande könens 
sysslor och ålder. Bara genom att ha besökt utställningarna en gång påträffade 
hon flera stereotyper. Om dessa skriver hon följande:  

På järnåldern fanns i varje litet grophus flitigt spinnande och vävande kvinnor med 
spännbucklor. Männen for på haven med hjälm, mantel och svärd. Människorna började 
kamma sig på järnåldern.79  

Hon kom fram till att männen var starka, kvinnorna var välkammade och 
barnen var trygga. Äldre människor fanns inte med. Männens sysslor var att 

                                                 
74 Kusmin, 2003, s.15. 
75 Arwill-Nordbladh, Elisabeth, 1998, Genuskonstruktioner i nordisk vikingatid. Förr och nu, s.75 f. 
76 Scheutz, Martin, 2005, Studiebesök. 
77 Gräslund, 1995, s.471. 
78 Petersson, Bodil, 1994a, ”Förmedling av forntid –att koka soppa på en yxa?”, s.69.  
79 Petersson, Bodil, 1994a, s.66. 
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jaga, kriga, bruka jorden, bygga hus, rida, driva boskapen, handla, smida järn 
och slakta. Kvinnornas sysslor var att väva, spinna, laga mat, passa barn, gräva, 
kärna smör och kamma sig. Styckning, beredning av hudar sam att fiska var 
könsneutrala sysslor. Barnen lekte mest. Annars kunde pojkarna fiska eller 
göra fiskenät. I en utställning fanns en man och en kvinna som satt sysslolösa. 
För ovanlighetens skull var det mannen som höll i en kam. Petersson ställer sig 
frågan om mannen själv använt kammen eller om han har kammat kvinnans 
hår, paret var finklädda.80 Petersson har gjort en liknande undersökning av de 
populärskildringar som gjordes av staden Birka under Birkaprojektet 1990-
1994.81 I skildringarna verkar Birka vara en stad för män. Väldigt få kvinnor, 
barn och åldringar är representerade. Trots att de artefaktrelaterade 
könsbedömningarna som gjordes av Birkagravarna mest visade på kvinnor.82 
Anne-Sofie Gräslund tror dock att det är lättare att könsbedöma kvinnor än 
män, och att Birka hade en jämn könsfördelning.83  

När Sara Kusmin (2003) studerade en forntids- och medeltidsutställning på 
Gustavianum i Uppsala hittade hon bilder på män och kvinnor med stereotyp 
arbetsfördelning. Det fanns fler män än kvinnor och vissa figurer var 
oidentifierbara.84 Jag kommer inte att ta upp alla hennes reflektioner kring 
utställningen förutom några aspekter hon själv fann speciella. Ett exempel 
visade på en kvinna som begravs praktfullt. Detta förklarades dock med att det 
var hennes man som besatt makten, och att hennes rika grav visade på mannens 
status. Kusmin tycker det är konstigt att museet i sin utställningstext valt denna 
förklaring, då andra forskare hävdar att kvinnan själv kunde äga makt. Har inte 
besökaren kännedom om detta kan förklaringen lätt uppfattas som 
sanningsenlig.85 Antingen anser utställningsproducenterna att denna förklaring 
är den enda sanna eller så antar de att besökaren är kunnig i ämnet. Ett exempel 
som dock visar på att man problematiserat genus var en bild från stenåldern. 
Bilden visar människor utan könstillhörighet som utför olika sysslor. Då 
konturerna är suddiga är det lätt att tolka ”matlagarna” som kvinnor och de 
andra som män. I den tillhörande texten ifrågasätts dagens uppfattningar om 
könsuppdelning. Kusmin skriver att texten fick henne att inse att det kanske 
var hon själv som uppfattade ”matlagarna” som kvinnor. 86

                                                 
80 Petersson, 1994a, s.67-68. 
81 Petersson, Bodil, 1994b, “Kvinnor och män i Birka. En vikingastad populariseras”, s.63. 
82 Gräslund, Intervju 2005-11-01. 
83 Gräslund, Intervju 2005-11-01. 
84 Kusmin, 2003, s.29 f., 32. 
85 Kusmin, 2003, s.33. 
86 Kusmin, 2003, 32 f. 
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I höstas besökte jag Historiska museet för att titta på deras nya utställning 
Forntider. Utställningen är uppdelad i två delar, där den första nu är öppen för 
besökare. Där skildras åtta livsöden som är uppdelade från stenåldern till 
järnåldern. Det är en jämn fördelning av kvinnor och män. Det första 
besökaren möts av är en film där skådespelare har gestaltat dessa livsöden. 
Kända exempel så som Bäckaskogskvinnan finns med. I introduktionsbladet av 
utställningen går det att läsa om osteologernas problem med att könsbedöma 
henne. Frågor rörande kvinnor och jakt tas upp.87 Vidare går det att läsa om 
manteln som hittades i Gerum.88 För att göra fyndet ”mänskligt” har man valt 
att kalla den mantelmannen. Detta har gjorts trots att man inte vet om det är en 
man som burit manteln. Denna fråga tas upp i texten och den skall även tas upp 
av pedagogerna. Men jag anser att det inte spelar någon roll att på detta 
stadium börja problematisera. Besökaren har redan genom filmen, där en man 
använder manteln, fått en bild av mantelmannen. Detta är ett tydligt exempel 
på hur lätt det är att falla tillbaka till den normerande mannen.  

 

                                                 
87 Forntider. En introduktion, 2005, s.3. 
88 Forntider. En introduktion, 2005, s.5. 
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Projektet Portal till vår forntid 

Jag vill i det här kapitlet ge en presentation av projektet. Detta för att ge en 
bakgrund till varför Upplandsmuseet påbörjade projektet, hur det är upplagt 
och vad som är dess kärna. 

 Portal till vår forntid är en uppsökande skolverksamhet med fokus på den 
Uppländska förhistorien.  Upplandsmuseet startade projektet på grund av att 
skolorna saknade ett pedagogiskt program som behandlade detta ämne.89 Då 
det inte fanns någon på museet med den specifika kompetens som behövdes 
anställdes en pedagog med arkeologisk bakgrund till projektet. 90  

När man år 2002 startade Portal till vår forntid, var projektet en del av 
Statens Kulturråds nationella program för utveckling av museipedagogik.91 
Därför lades stor vikt på att utforma ett nytt sätt att jobba gentemot skolan. I 
den nya pedagogiska metoden skall eleverna aktivt bygga upp kunskap om den 
egna närmiljön för att på så sätt skapa ett intresse för fornlämningarnas värde. 
Pedagogiken är ny för museet men inte främmande för skolan.92 Därför riktar 
inte projektet sig enbart till lärare och elever på skolorna i Upplands län, även 
om de är den primära målgruppen, utan också till arkeologer och pedagoger 
inom museet. Pedagogerna får då möjligheten att ta del av en, för museet ny 
pedagogisk metod.93 För att detta över huvud taget skulle gå måste lärarna ha 
kännedom om närmiljön och var de kan hitta denna kunskap. Därför satsade 
museet på en lärarfortbildning, som då helst skulle ligga innan elevkontakten. 
Den första hösten användes till materialframställning i form av 
rekonstruktioner och texter. En lärarhandledning togs fram. Efter det började 
den uppsökande verksamheten. Museet började med att testa projektet i två 
kommuner. Då responsen från skolorna var positiv utvidgade man området så 
att det innefattade tre kommuner94 Under läsåret därpå deltog även de övriga 

                                                 
89 Anåker, Anna, 2005, Portal till vår forntid. Projektrapport 2004/2005 – del 2, s.2. 
90 Autio, Tuula, Samtal, 2005-12-21.  
91 Anåker, 2005, s.2 f. 
92 Gunneriusson Karlström, Märit, 2005, Utvärdering av Portal till vår forntid, s.3. 
93 Anåker, 2005, s.3. 
94 Anåker, 2005, s.2, 5. 
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kommunerna i Uppland.95 De första åren riktade man sig enbart till låg- och 
mellanstadiet men under hösten 2005 har ett nytt pilotprojekt startat där man 
enbart vänder sig till högstadiet och gymnasiet. Projektets utseende ser också 
annorlunda ut jämfört med de tidigare åren. Jag kommer enbart att beskriva det 
nya projektets två delar, lärarfortbildningen och skolbesöket.   

Upplandsmuseet lägger stor vikt på lärarfortbildningen. Det är här lärarna 
får kännedom om sin förhistoria och kunskap om hur de sedan kan gå vidare. I 
projektansökan till Statens Kulturråd går det att läsa följande:  

Lärarna är den viktigaste målgruppen i projektarbetet. Lärarstöd i form av expertledd 
undervisning och seminarier skall stärka lärarnas egen kompetens i ämnet samtidigt som 
de skall medvetandegöras om länsmuseets roll som kunskapsförmedlare och 
informationskanal. Med en utvecklad lärarsupport skall lärarna själva klara den 
pedagogiska tillämpningen i klassrummet och i närmiljön.96  

Nivån på fortbildningen anses vara hög med föreläsningar av museets egna 
arkeologer. Spännvidden på föreläsningarna är ganska stor. Från arkeologins 
historia till Upplands förhistoria, för att sedan avslutas med en föreläsning som 
handlar om symboler. Efter föreläsningarna åker man ut på exkursion för att 
titta på olika fornlämningar.97 Det ideala vore om lärarfortbildningen ägde rum 
innan skolbesöket men på grund av ekonomiska och tidsmässiga skäl så går 
inte alltid detta.    

Skolbesöket börjar i klassrummet. Där berättar museipedagogen om hur 
man genom arkeologiska metoder kan studera förhistorien. Efter det börjar 
exkursionen där alla tillsammans går till en närbelägen fornlämningsmiljö. 
Pedagogen berättar om landskapets förändringar och hur det nyttjats av 
människorna på förhistorien. Det vanligaste är att gravfält besöks vilket kan 
leda till samtal om religion, döden och gravplundring och dess biverkningar. I 
vissa fall har eleverna fått ritat av gravhögarna på speciella fornlämningskort.98 
När detta är klart tar eleverna lunch. Efter lunchen samlas man åter i 
klassrummet och samtalar om järnålderlandskapet, trygghet, makt, 
samhällsordningen, symboler med mera. Det viktigaste är kanske att 
pedagogen hela tiden försöker att göra en jämförelse mellan förhistorien och i 
dag.  

                                                 
95 Anåker, 2005, s.3 f.  
96 Upplandsmuseet, 2005, Projektansökan. Portal till vår forntid – ett pilotprojekt för högstadie- och 
gymnasieelever, s.2. 
97 Gunneriusson Karlström, 2005, s.5.  
98 Anåker, 2005, s.8 f. 
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Två utvärderingar har gjorts av projektet när det riktade sig till låg- och 
mellanstadieelever. Dels genom en lärarenkät som museet skickade ut till 
skolorna för att få höra vad lärare och elever tyckt om projektet. Dels genom 
den externa vetenskapliga utvärderingen som Märit Gunneriusson Karlström 
gjorde för Statens Kulturråd. Denna utvärdering grundade sig på museets egen 
utvärdering, fältstudier från två skolbesök, djupintervjuer med fem lärare som 
deltagit i projektet samt en djupintervju med Anna Anåker. Gunneriusson 
Karlström samtalade också med Tuula Autio, avdelningschef för utställnings- 
och undervisningsavdelningen, som är ansvarig för Portal till vår forntid.99 
Båda utvärderingarna visade sig till stor del vara positiva. Lärare och eleverna 
uppskattade den nya pedagogiska metoden där mötet har skett i elevernas egna 
miljöer och handlat om den lokala förhistorien. Det är viktigt att lärarna deltar i 
fortutbildningen i så stor utsträckning som möjligt vilket leder till att de kan 
knyta an skolbesöken till den övriga undervisningen på ett naturligt sätt. Det är 
också viktigt att Upplandsmuseet tar till vara på de kunskaper och erfarenheter 
som den projektanställda museipedagogen tillförskaffat sig.100 En ny 
utvärdering som riktar sig till eleverna har också gjorts till det senare projektet. 
Den är ännu inte sammanställd.101  

Vikten av att ha ett genusperspektiv fanns redan i projektets början. I 
projektansökan som skickades till Statens Kulturråd betonas frågor rörande 
könsordning102 I utskicket till lärarna går det att läsa följande: ”Viktigt är för 
oss att med exempel ur historien lyfta frågor om könsordning och mångfald.”103  

                                                 
99 Gunneriusson Karlström, 2005, s.1 f. 
100 Gunneriusson Karlström, 2005, s.9 f. 
101 Scheutz, 2005, Intervju 2005-12-21.  
102 Upplandsmuseet, 2005, Projektansökan, s.1. 
103 Upplandsmuseet, 2005, Lärarutskick till medverkan i Portal till vår forntid. 
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Beskrivning av pedagogernas arbete 

Förändringar i Portal till vår forntid 
Under hösten 2005 slutade museipedagogen Anna Anåker och Martin Scheutz 
tog över. Eftersom Anåker varit med och byggt upp projektet och även arbetet i 
det under tre år så hade hon också en helt annan bas att luta sig tillbaka mot 
jämfört med Scheutz. Scheutz fick dessutom ytterst lite tid till förberedelser 
innan han tog över. 

I det nya projektet gjorde Anåker fyra skolbesök och hon deltog inte i 
lärarfortbildningen. Jag hade inte möjlighet att följa med henne ut någon gång. 
Jag har däremot haft många samtal med henne där hon visar hur hon har gått 
till väga. Jag har också gjort två kvalitativa intervjuer. Sedan har jag fått tagit 
del av Anåkers föreläsningsanteckningar för att kunna få en uppfattning om de 
ämnen hon tagit upp. Detta har lett till att jag har ett rikt material från Anåkers 
sida, vilket har gjort att jag enbart tar med de aspekter jag finner värdefulla för 
min uppsats. När det gäller Scheutz så har jag följt med honom på fyra 
skolbesök. Jag har också tagit del av en lärarfortbildning som han har hållit i. 
En kvalitativ intervju har gjorts och många samtal har förts.  
Då mitt material från de båda pedagogerna skiljer sig åt, både i omfång och i 
typ kommer inte heller materialet att redovisas på samma sätt. Jag har valt att 
redovisa Scheutz arbete först eftersom jag har gjort mina fältstudier 
tillsammans med honom.  

Martin Scheutz upplägg 

Skolbesöket 
Martin Scheutz brukar börja sitt skolbesök med att förklara att han inte skall ha 
en historielektion utan att han skall berätta om historia rent allmänt. Eleverna 
får förklarat skillnaden mellan historia och förhistoria. För att göra detta 
förståligt brukar han rita upp två ”filmrutor”, föreställandes förhistorien och i 
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dag. På varje bild ritar han sedan upp människor som lever och agerar. Sen får 
eleverna svara på hur vi kan veta något om förhistorien? Utifrån elevernas svar 
och frågor berättar sedan Scheutz om arkeologi och vad arkeologen gör samt 
vilka källor de använder sig av. Han försöker att föra ett samtal med eleverna 
genom att hela tiden ställa frågor till dem. Han liknar arkeologi vid att lägga ett 
pussel; olika små pusselbitar som arkeologerna hittar ger sedan en helhetsbild, 
som ibland förstörs och måste ”läggas om”. Scheutz berättar att det är oerhört 
spännande att vara arkeolog. Han brukar berätta en anekdot från en utgrävning 
av några gravar. I den ena graven låg en man, en kvinna och ett barn, vilket 
genast tolkades som en familj. Men graven bredvid visade sig bestå av två män 
och en gris. Eleverna brukar tycka berättelsen är rolig och Scheutz kan förklara 
hur lätt det är att tolkningarna av det arkeologiska materialet färgas av våra 
egna värderingar. Han ifrågasätter arkeologernas snabba tolkning av 
kärnfamiljen och han ifrågasätter om kärnfamiljen över huvud taget finns i dag.  
Han problematiserar också dagens heterosexuella norm i exempel från antikens 
Grekland där det ansågs manligt att ha en älskare av samma kön. Scheutz tar 
även snabbt upp runstenarna, de isländska sagorna och de arabiska källorna för 
att visa att det finns flera sätt att få kunskap om förhistorian.  

Inga bilder på rekonstruktioner av förhistorien visas. I ställes visas nutida 
bilder av exempelvis skelett och andra fynd arkeologerna hittat. Scheutz har 
även med sig keramikbitar och ett kranium. Eleverna får också titta och känna 
på kopior av olika fynd. Utifrån dessa fynd knyts sedan olika ämnen an. Ett av 
dem är gravplundring och dess konsekvenser för den vetenskapliga 
forskningen inom ämnet. Kraniet får inleda ämnet osteologi. Där får eleverna 
svara på vad det tror att man kan få ut av en osteologisk undersökning. Efter att 
Scheutz berättat hur man kan göra en könsbedömning av skelett får eleverna 
gissa vilket kön skeletten på bilderna har och vilket kön kraniet tillhörde. 
Snabbt tas också den artefaktrelaterade könsbedömningen upp. Han lägger stor 
vikt på att eleverna skall förstå att människorna då hade precis samma 
intelligens och utseende som vi har i dag och att vi formas av det samhälle vi 
lever i. 

Sedan påbörjas promenaden till närmaste fornlämningsområde. Här skapas 
en annan relation till Scheutz. Elever som annars inte skulle ha vågat fråga kan 
nu gå fram och prata med honom om olika tankar och funderingar. När de 
sedan kommer fram börjar han berätta om istiden och dess härjningar i 
landskapet. Det blir lättare för eleverna att föreställa sig hur landskapet kan ha 
sett ut under olika perioder när de själva står i det. Sedan får de kunskap om 
fornlämningen de besöker, oftast ett gravfält, men kan även vara en runsten. 
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Om det är ett gravfält berättar Scheutz varför placeringen av gravarna är där de 
är. Han berättar också om olika typer av gravar. Eleverna får sedan går runt 
och räkna hur många gravar de hittar. Ibland får de också rita av vad de ser. 
När de är klara samlas alla. Eleverna får berätta hur många gravar de hittat och 
Scheutz visar dem gravar som har blivit plundrade. Efter det tar alla lunch. I 
andra passet av dagen försöker Scheutz skapa en diskussion med olika teman 
och infallsvinklar. Han jämför hur det var att leva då med hur det är att leva nu. 
Vilken trygghet hade de och vilken trygghet har vi? Hur såg samhället ut och 
vad hade det för konsekvenser på den enskildes agerande i olika situationer? 
Ibland visar Scheutz också bilder på olika symboler. Eleverna får göra fria 
associationer till en bild av hakkorset. Men vad betydde svastikan innan andra 
världskriget? Kommer våran kultur någonsin kunna se svastikan som en 
solsymbol eller är den för alltid förstörd? Innan de bryter upp brukar Scheutz 
ännu en gång påpeka att människorna under järnåldern agerade annorlunda 
från oss på grund av samhället de levde i och inte för att de var annorlunda från 
oss.   

Scheutz har hellre en intensiv diskussion med eleverna, som hamnat lite 
utanför ämnet, än ingen diskussion alls.104

Lärarfortbildningen 
Dagens första del bestod av föreläsningar i Upplandsmuseets faktarum. Tyvärr 
var det bara fyra lärare som kunde komma. Bent Syse började med att föreläsa 
om arkeologins historia. Sedan tog Dan Fagerlund upp förhistorien i Uppland, 
han visade bland annat olika fornlämningsområden dit lärarna kan ta med 
eleverna. Martin Scheutz föreläsning handlade om symboler och kanske främst 
svastikan och dess användning före och efter andra världskriget.  

Efter lunchen började exkursionen. Då var det enbart Scheutz som var 
med. De åkte runt och tittade på olika typer av fornlämningar exempelvis 
gravfält från olika tider, skålgropar, runstenar, hålvägar och en fornborg. 
Lärarna kom med olika förslag på samarbeten mellan skola och museum. På 
slutet stannade de till vid Valsgärdet och Scheutz berättade om gravfältet. Han 
tog upp att det bara är män som ligger i båtgravarna, men att man tror att 
kvinnorna är begravda i brandgravarna som ligger bredvid. Bilder av 
båtgravarnas utformning visades. Anmärkningsvärt nog togs inte gravfälten i 
Badelunda, Köping och Alsike upp.  

                                                 
104 Scheutz, 2005, Intervju, 2005-12-21. 

 31



Anna Anåkers upplägg  
Anna Anåkers föreläsning cirkulerar kring fyra olika teman: kön, makt, 
religion och försörjning.105 På lärarfortbildningen delar hon upp dessa teman 
för att göra det enkelt och lättförståeligt. Skolbesöken genomsyras däremot av 
en blandning av de fyra temana.106 Den lokala förankringen är av största vikt. 
Alla exempel, fotografier och föremål som visas kommer från Uppland. Hon 
försöker att ha bakgrundsmaterial till varje specifik kommun, så att eleverna 
skall känna att det berör dem.107 Detta kräver dock mycket tid till att söka 
information. Något hon har kunnat ägna sig åt under skolloven.108

Anåker börjar skolbesöket med att berätta om arkeologi och arkeologens 
arbete. Vad hittar arkeologen och hur hittar den det? Hon brukar visa ett 
exempel från en kvinnograv och ett exempel från en mansgrav. Kvinnliga och 
manliga artefakter tas upp. Eleverna får se bilder av gravarna och känna på 
olika rekonstruktioner av föremålen som legat i dem.109 Utifrån dessa två 
gravar har museet sedan byggt upp två livsöden. En äldre rik och mäktig 
kvinna från Alsike och en fattig pojke från Tierp.110 Pojken, som har fått 
namnet Rådulf efter en runsten, har också fått en gård som arkeologerna grävt 
ut. Rekonstruktionen av Rådulf och hans gård kan man hitta på 
Upplandsmuseet. Anåker visar bilder på rekonstruktionen. Eleverna får fundera 
på kvinnans och pojkens olika förutsättningar och livsöden. Genom att använda 
sig av just dessa två människor får Anåker in aspekter som rör både kön, ålder 
och klass. Anåker brukar alltid fråga eleverna hur de tror att det var att vara 
kvinna på järnåldern. Hon blir förvånad över hur olika svar hon får. Vissa 
klasser tror att kvinnorna hade det mycket bättre än vad vi har i dag medan 
andra ansåg att det snarare var tvärtemot. Att kvinnorna hade det dåligt och var 
kuvade. Eftersom kunskapen oftast kommer ifrån lärarna tycker Anåker det är 
viktigt att ta upp frågor som dessa på lärarfortbildningen. Lärarna har ofta en 
traditionell bild av järnåldersmänniskan. De levde på en gård där kvinnorna var 
hemma medan männen var ute till sjöss. Därför brukar hon också inleda 
lärarfortbildningen med att berätta att det visst kunde finnas krigargrupper men 
att de flesta män och kvinnor jobbade på sin gård. Hon vill inte ge en förenklad 
bild av förhistorien men inser också svårigheterna att komma ifrån 

                                                 
105 Anåker, 2005, Föreläsningsanteckningar, s.1. 
106 Anåker, 2005, Intervju 2005-11-01. 
107 Anåker, Anna, 2005, Intervju 2005-12-15. 
108 Anåker, 2005, Intervju 2005-12-15. 
109 Anåker, 2005, Intervju 2005-12-15, Anåker, Föreläsningsanteckningar, s.2. 
110 Anåker, 2005, Intervju 2005-11-01. 
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stereotyperna, som bygger på gravfynd, sagor, och runstensskrifter. De flesta 
källor från förhistorien visar den övre samhällklassen och då försvinner lätt den 
”vanliga” människan.111  

Vi pratar ju mycket om hushållet, något vi vill lyfta fram. Alla människor i princip, utom 
några få levde på en gård med olika sysslor i en vanlig vardag. Och några få, oftast dom, 
eller några få rikemans gods kunde hyra in unga män och dra ut på viking. Men det var 
undantaget. Regeln var att man bodde på sin gård och brukade marken. Och hur kommer 
vi åt det livet? Och hur var det att vara man och kvinna på den här gården? Och hur var 
det att vara barn på den här gården? Men dom lämnar ju inte lika mycket spår. Utan 
runstenarna nämner ju också vikingatågen. Runstenarna är ju resta oftast av, som man tror 
kanske är en liten högre klass.112

Anåker försöker också ge lärarna en bredare bild av Upplands förhistoria. 
Detta gör hon exempelvis genom att även berätta om kvinnogravarna i 
Badelunda och de blandade kvinno- och mansgravarna i Alsike när hon tar upp 
de kända mansgravarna i Vendel och Valsgärdet. Varför finns denna 
uppdelning av kvinnor och män på vissa platser men inte på andra? För lärarna 
är detta oftast okänt. Anåker känner att det är här museet har en viktig roll att 
spela eftersom museet kan ge lärare och elever en mer detaljerad och 
problematiserad bild av förhistorien än vad som ges i läroböckerna.113

Efter det tar hon upp andra typer av källor som forskarna använder sig av 
för att förstå förhistorien. Anåker använder sig mycket av runstenar och sagor 
för att illustrera livet på gården och människornas livssituation. När hon tar 
upp runstensmaterialet frågar hon elever och lärare vad runstenarna kan 
berätta. Eleverna får också snabbt lära sig runalfabetet. De får känna på 
runorna och uttala runorna. Hon vill ha en kombination av att känna och 
lyssna. Hon berättar att Uppland har Sveriges största antal runstenar som är 
resta av, eller nämner kvinnor. Hon frågar lärare och elever varför det kan vara 
så? Utifrån runstenarna diskuteras bland annat, familjeuppsättningen, könens 
betydelse, kvinnornas makt och arvsrätt, och vem som var aktiv i kristnandet. 
Hon utgår ofta ifrån Gräslunds forskning. Lärare och elever får funder på hur 
”kvinnligt” och ”manligt” skapas i olika samhällen. Anåker berättar om en 
skriftlig källa som säger att kvinnorna kunde ikläda sig rollen som man, men 
att det omvända var otänkbart. De får diskutera hur förhållandet mellan man 
och kvinna såg ut och hur det ser ut idag. Hur könsroller skapas och vilka 
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konsekvenser det blir av en uppeldning i könsspecifika sysslor. De får även 
diskutera vad som är jämställdhet och hur jämställdheten ser ut i dag.114

Angående gravar och gravhögar försöker Anåker förhindra att eleverna 
göra associationen mellan en stor gravhög till en man. De flesta gravar är inte 
utgrävda vilket leder till att vi faktiskt inte vet vilket kön den begravda 
människan har. Kanske är det till och med en familj som är begravd. I stället 
vill Anåker att eleverna skall förknippa gravhögar med makt. Och makt 
behöver inte enbart betyda män, utan makt kan betyda både män och kvinnor. 
Ett exempel som används för att visa på detta är berättelsen om Gerlög.115

När klassen sedan kommer in igen får eleverna ett papper med tio frågor 
som de skall ta ställning till. Utifrån dessa frågor diskuteras sedan olika ämnen 
som förankras i förhistorien såväl som i dagens samhälle. Eleverna får bland 
annat diskutera familjeuppsättningen på runstenarna och vad det säger om 
järnålderns syn på flickor och pojkar, och hur det ser ut i dag.116

Anåker har arbetat aktivt för att projektet skall genomsyras av ett 
genusperspektiv.   

Allting som inte sägs kan lätt uppfattas som manligt. Det är väldigt viktigt att när man 
skall ta fram ett material som skall illustrera något, att man tänker på att mannen är norm. 
Det är jättelätt att ta en utav alla tusen bilder på Vendel som visar mansgravarna där. Och 
kanske måste man söka lite extra i de dammiga bokhyllorna för att hitta bilder och 
föremål från kvinnogravarna.117

 Men Anåker är noga med att inte göra en grej av att det just är en kvinnograv, 
något som är annorlunda och sensationellt. Utan hon berättar rätt och slätt om 
kvinnan och hennes makt, precis som hon skulle ha gjort om det varit en man 
med makt. Exemplen skall vara män och kvinnor och ingen skall upphöjas över 
det andra könet. Hon är också noga med att inte särskilja könen ifrån varandra, 
utan att de hela tiden står i relation till varandra. 118

                                                 
114 Anåker, Föreläsningsanteckningar s.2. 
115 Anåker, 2005-11-01. 
116 Anåker, 2005-12-15. 
117 Anåker, 2005-12-15. 
118 Anåker, 2005-12-15, Anåker 2005-11-01. 
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Analys av Portal till vår forntid 

I fokus för min analys står frågor om hur pedagogerna problematiserar genus i 
sina skolbesök och lärarfortbildningar. Syftet är att göra en jämförelse mellan 
pedagogerna vad gäller upplägg, ordval och attityder till genusproblematiken.  
Jag gör således en jämförelse av deras upplägg, bakgrund och förutsättningar i 
Portal till vår forntid. Vissa delar av intervjuerna redovisas i citat så att deras 
egna tankar och svar får tillräckligt utrymme. Detta på grund av att jag anser 
att citaten är så pass viktiga att jag inte vill omformulera dem.    

Problematiseringen av genus i Portal till vår forntid 
Anåker har ett väldigt starkt och medvetet fokus på genusförhållanden. Dessa 
finns med och problematiseras i alla delar av hennes besök. Hennes 
uppfattning är att allt som inte sägs lätt kan uppfattas som manligt då mannen 
är norm. Många anser till exempel att det i en stor gravhög ligger en man. 
Anåker försöker att motverka uppfattningen om att det enbart var män som 
kunde äga makt. Hon vill ge eleverna en förståelse för att makt kan besittas av 
män såväl som kvinnor. Genom att på ett naturligt sätt, alltid ta upp både 
manliga och kvinnliga exempel försöker hon förhindra att kvinnorna enbart blir 
ett komplement till den ”riktiga” historien. Dessa exempel behöver inte heller 
vara de mest kända gravarna. I stället för att visa en mansgrav från Vendel, 
visar hon en kvinnograv från Alsike. Detta för att ge en bredare bild av 
järnåldern, men hon är noga med att inte upphöja något av könen utan ge dem 
lika stor plats och betydelse vilket inte alltid görs på museerna. Anåker vill inte 
utgå från att kvinnor är underordnad männen, i stället frågor hon eleverna vad 
de tror. Hon vill inte heller förgylla järnåldern och tar därför upp dåtidens 
familjeuppsättning där flickor kanske var mindre värda än pojkar. Detta får 
eleverna diskutera. Anåker försöker hela tiden knyta an frågeställningarna till 
dagens samhälle. Könsrollerna och de specifika könsrelaterade 
arbetsuppgifterna ifrågasätts. Eleverna har olika åsikter om jämställdheten 
mellan könen. Då kunskapen ofta kommer från lärarna lägger Anåker därför 
stor vikt på att ge dem en mer problematiserad bild av könen i 
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lärarfortbildningen. Hon försöker vidga lärarnas kunskap genom att använda 
sig av exempel som i inte alltid uppmärksammas. Eftersom det är många lärare 
som har en stereotyp bild av den sjöfarande vikingen berättar Anåker om den 
”vanliga” människan. En människa som brukade jorden på sin gård. Hon 
berättar också för lärarna vad stereotyperna kommer sig av, att de förhistoriska 
källorna oftast visar den högre samhällsklassen, och svårigheten i att hitta den 
”vanliga” människan. När Anåker berättar om gravarna tar hon även upp vad 
som anses som manliga och kvinnliga artefakter. Anåker går aldrig in på att 
förhistorien kan ha haft flera genusformer än vad vi har i dag. Hon är dock inte 
främmande för tanken på att det skulle kunna ha varit så.119

Eftersom Scheutz inte talar om människor på samma sätt som Anåker gör 
kommer han därför inte in på stereotypiseringar och problematiseringen av 
genus på samma sätt. Genusperspektivet tas upp när han berättar om hur man 
gör osteologiska och artefaktrelaterade könsbedömningar. Tyvärr 
vidareutvecklas inte detta något vilket kan leda till att den osteologiska 
könsbedömningen kan verka hundraprocentigt tillförlitlig, något som den inte 
är. Jag anser också det är av största vikt att den artefaktrelaterade 
könsbedömningen problematiseras. Lärare och elever måste få en kunskap om 
svårigheterna i att tolka det arkeologiska materialet. Att några andra 
genusformer än manligt och kvinnligt skulle kunna finnas tas inte heller upp. 
Scheutz tycker dock ämnet är intressant.120 Den normgivande mannen blir 
tydlig när kraniet visas. Vid ett skolbesök börjar Scheutz benämna kraniet som 
en ”han”, vilket det också är könsbestämt till. Då frågar en flicka om det inte 
lika gärna kunde vara en kvinna. Scheutz höll med henne om att detta, men att 
det i det här fallet handlade om en man. Men om det verkligen hade rört sig om 
en kvinna och Scheutz hade sagt ”Denna kvinna levde på 1200-talet.” Hade 
någon då ifrågasatt att det var en kvinna? Eftersom mannen är normen kan det 
vara lätt för oss att säga han till ett skelett som kanske inte ens är könsbestämt. 
Under ett annat skolbesök händer just detta. En elev utbrister ”stackars han” 
innan Scheutz hunnit berätta om kraniets könstillhörighet. Jag tycker också att 
det hade varit bra om Scheutz förklarat varför han valt ut detta manliga 
kranium och inte ett kvinnligt. I anekdoten som berättas kommer Scheutz 
däremot in på hur lätt det är att vi lägger våra egna värderingar på tolkningar 
av gravmaterial. Han ifrågasätter arkeologernas snabba tolkning av 
kärnfamiljen. Den heterosexuella normen ifrågasätts också. Det var synd att 
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inte båtgravarna i Badelunda och Alsike nämndes på lärarfortbildningen, men 
det får förklaras med tidsbrist.121

Anåker tycker det är svårt att veta om genusperspektivet beror på 
pedagogens kön. Det går kanske inte att svara på. Hon har varit med och tagit 
fram materialet och format projektets upplägg. ”Är man kvinna så kanske man 
lyfter fram kvinnor. Är jag man kanske detta inte är lika självklart.”122 Scheutz 
lyfter varken fram män eller kvinnor, eftersom det inte finns några människor i 
hans förmedling. Också han tror att  det kan vara avgörande vilket kön man 
har. 

Någonstans, helt ärligt, så är det väll så att genusforskning kanske bedrivs mera av 
kvinnor. Man kan ju ta in det här med klassperspektiv. Jag har ju inte direkt ett 
klassperspektiv på det jag säger heller, men visst det kan ju kanske bero på att jag är en 
vit medelålders, höll jag på att säga, inte riktigt än, man från medelklassen. Jag har aldrig 
haft några motgångar så där. Jag har aldrig blivit diskriminerad, jag har aldrig fått känna 
att jag inte fått göra det jag vill. Jag har aldrig haft vare sig mycket eller lite pengar. Det 
är så klart att det med klasskamp eller det med genuskamp föds ju ur en känsla av 
orättvisa. Jag vet inte om det, man kan ju se det som en nackdel men som en fördel också. 
Men alldeles oavsett så är det ju en del av min person. […] Det är lätt att 
genusperspektivet försvinner. Jag har andra referenser. Och det kan man ju säga är en 
brist. I alla fall om man skall studera det utifrån den infallsvinkeln så är det ju en brist hos 
mig. Men samtidigt så har man bara 24 timmar på dygnet. […] I den akademiska världen 
så finns det så himla många trådar att dra i. Och helt ärligt så är könsaspekten en 
infallsvinkel man väljer. Och väljer man den så är den fullödig så att säga. […] Jag har 
aldrig varit diskriminerad. Därför upplever jag inte det som en viktig fråga. Och det är så 
klart en nackdel om jag möter någon som skulle vilja få stöd eller vilja bli upplyst om det. 
Som sagt, pedagogik är ju väldigt personligt.123

Scheutz är medveten om att det i projektansökan och lärarutskicket står att 
frågor rörande könsordning skall tas upp. Han känner sig inte alltid bekväm 
med detta, och trots att problematiseringen av genus medvetet eller omedvetet 
väljs bort anser Scheutz att han inte är omedveten om frågeställningarna. Han 
har läst böcker om feministisk teori, och han försöker att inte slänga ur sig en 
massa fördomar. Han är också medveten om att den manliga normen är djup 
inrotade i oss. ”I och med att jag inte har ett uttalat genusperspektiv så drabbas 
jag av fällan där mannen är norm. Jag vet bara inte riktigt var och hur.”124  

Om Portal till vår forntid fortsätter i vår, kommer Scheutz att lägga upp 
föreläsningarna på ett annat sätt. Då skall han erbjuda eleverna olika 
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föreläsningsteman sedan får de själva välja ut vad de tycker verkar intressant. 
Självkart skall ett tema handla om genus. Scheutz tror att det kommer att vara 
lättare att få in ett genusperspektiv då han har det som ett tema.125  

Då går jag in för det på ett annat sätt. Och eftersom jag själv har ganska dåligt med 
erfarenhet så kan jag gå ut och fråga vad eleverna har för erfarenhet av att bli 
diskriminerad. Så kan man lyfta in det. Jag behöver ju deras referenser eftersom jag inte 
har några egna.126  

Pedagogernas upplägg, förutsättningar och bakgrund 
Eftersom pedagogernas upplägg skiljer sig ifrån varandra kommer också 
problematiseringen av genus in på olika plan.  
Martin Scheutz berättar mest om arkeologi och de arkeologiska metoderna. 
Ganska detaljrikt beskrivs arkeologens och osteologens arbete.  Fokus ligger 
på nutiden och på de spår vi hittar av förhistorien. Därför visas inte heller 
några rekonstruktioner av förhistorien, vilket i sin tur leder till att inte heller 
några stereotypiserade bilder av järnåldersmänniskorna visas. Det behöver 
dock inte vara fel att ändå diskutera dessa stereotyper.  

Även Anna Anåker talar om den arkeologiska metoden. Hon lägger stor 
vikt vid att ha en lokal förankring. För att illustrera arkeologens arbete visas 
två gravar. Utifrån dessa gravar går hon sedan vidare och berättar om hur 
människorna på järnåldern levde. Bilder på rekonstruktionen av pojken och 
hans hus visas. Hon använder sig till stor del av sagor och runstenar för att ge 
en detaljrik bild av förhistorien. Det är här pedagogernas upplägg skiljer sig 
ifrån varandra. Eftersom Anåker kommer in på järnålderssamhället på ett 
djupare plan rekonstruerar hon också en bild av hur människorna var då. Här 
kommer Anåker in på problematiseringen av genus på flera nivåer.   

En av orsakerna till att pedagogernas upplägg ser så olika ut beror på tiden 
de haft i projektet. Anåker har varit med och utformat frågeställningarna och 
tagit fram material till dessa. Detta har gjort att upplägget fortmats efter henne 
som person. Hon har också haft mycket tid till att förkovra sig i olika ämnen 
och utvidga sina frågeställningar. Anåker förstår att det har varit stressigt för 
Scheutz. Hon har själv tagit över ett projekt på liknande premisser och fick 
känna av tidsbristen. I Portal till vår forntid har hon aldrig behövt känna så. På 
skolloven har hon till exempel haft mycket tid till att söka material.127 Scheutz 
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däremot fick fyra dagar att förebereda sig innan han tog över, vilket har lett till 
att han ständigt är efter. Det hade också varit lättare om han fått vara med från 
början och format projektet på sitt sätt. Nu är han tvungen att följa vissa linjer 
som stod i projektansökan. Ibland kan detta kännas som ett hinder vilket har 
gjort att han har förändrat upplägget. Scheutz skulle till exempel aldrig 
använda sig av påhittade individer som Rådulf. I stället vill han vara mera 
övergripande och fokusera på vad som är allmängiltigt för oss alla. Scheutz 
förstår dock tanken med att eleverna skall kunna identifiera sig med en person i 
deras ålder. Han anser inte att detta förmedlingssätt är fel men det passar inte 
honom som person. Scheutz är inte helt främmande för att ta in sagor men vill 
vara noga med att inte sväva ut för mycket. Han tycker inte heller om att man i 
Portal till vår forntid riktar in sig enbart på järnåldern. Bättre vore då att hämta 
spännande exempel som går att relatera till från olika tidsperioder.128  

Jag frågade Anåker om hon trodde att skillnaden på deras upplägg kan 
härledas till deras olika bakgrund och yrkesidentitet. Det trodde hon. Hon ser 
sig själv främst som en museipedagog, just för att hon arbetat mycket med 
pedagogisk verksamhet. Den akademiska bakgrunden innehåller både 
pedagogik, museologi, arkeologi och historia, men hennes yrkesverksamhet har 
mest fokuserats kring pedagogiken i form av lärarvikarie och museipedagog. 
Anåker har även drivit ett liknande projekt på ett annat länsmuseum. Detta har 
gjort att hon har byggt upp en egen kunskapsbank.129 Hon gick också en kurs i 
museipedagogik i samband med Portal till vår forntid. Detta var hennes första 
museipedagogiska utbildning. Denna sjudagarskurs, som riktade sig till 
länsmuseernas pedagoger, anordnades på grund av att museerna skulle få söka 
statliga medel till att utveckla museipedagogiken.130

Scheutz har rent yrkesmässigt arbetat mest med fältarkeologi, men under 
grävningarna har det alltid varit han som hållit i den publika kontakten. Något 
han tycker är roligt och viktigt. Scheutz arbetar även som brandman vilket ger 
honom erfarenheter från en helt annan miljö. Detta gör att han greppar över 
flera fält vilket han anser vara sin styrka. Han vill inte placera sig i ett 
yrkesfack och tycker inte att det ena behöver utesluta det andra. För Scheutz 
handlar pedagogik om mottagaren. Det handlar om empati, pedagogen måste 
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kunna sätta sig in i mottagarens situation. Det är mottagaren som skall finna 
intresse i vad som förmedlas.131

Mina reflektioner  
När jag har studerat hur pedagogerna problematiserar genus i sin förmedling av 
förhistorien delar jag upp denna problematisering, så att den dels rör  
tolkningssvårigheterna av det arkeologiska materialet, och dels hur 
pedagogerna rekonstruerar järnålderssamhället. 

Jag anser att det är viktigt att pedagogerna problematiserar 
könsbedömningen av förhistoriska gravar. Att de visar på att den osteologiska 
undersökningen inte är helt exakt och att de tar upp problemen med den 
artefaktrelaterade könsbedömningen i gravarna. Det är av stor vikt att den 
artefaktrelaterade könsbedömningen problematiseras för eleverna. Det är här 
eleverna skulle kunna få kunskap om svårigheterna i att frångå det egna 
samhällets värderingar om vad som anses vara manligt och kvinnligt. Att dessa 
värderingar görs gällande dels när det arkeologiska materialet studeras och 
könsbedömningen av gravar sker, dels när museerna rekonstruerar förhistorien 
i sina utställningar och informationsblad. Jag håller med Scheutz att det ibland 
kan vara bättre att gå ifrån en tidsperiod och ett landskap för att på det sättet 
hitta andra relevanta exempel. Fallet med könsbedömningen av 
Bäckaskogskvinnan är ett bra exempel som skulle kunna tas med när 
pedagogerna berättar om detta. Pedagogerna skulle också kunna diskutera med 
eleverna om manligt och kvinnligt är de enda genusformerna som finns.  

Jag anser också att det är viktigt att ifrågasätta lärare och elevers 
uppfattningar om järnåldersmänniskan. Det är tydligt att i alla fall lärarna har 
en stereotyp bild. Anåker diskuterar detta med dem. Hon berättar också varför 
denna stereotypa bild uppkommit och de diskuterar hur könsrollerna kan ha 
varit i järnålderssamhället. Genom att även ta in ett klassperspektiv kommer 
hon in på skärningspunkten mellan olika genus och klasser. Genus och klass 
har säkerligen spelat roll för könens värde och arbetsfördelning. Denna aspekt 
försvinner om man som Scheutz planerar att dela upp dagen i olika 
föreläsningsteman. Jag tycker dock tanken är bra att låta eleverna själva få 
bestämma vad de vill fördjupa sig i. Det går tillbaka till hans uppfattning om 
att förmedling till stor del handlar om mottagaren. En uppdelning av detta slag 
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skulle också, enligt Scheutz, göra det lättare för honom att få in ett 
genusperspektiv. Risken finns dock att eleverna aldrig väljer temat.  

Det är också viktigt att motverka den manliga normen, dels genom att 
förhindra lärare och elever att tänka i sådana banor och dels genom att inte 
”lägga till” kvinnan efter berättelsen om mannen. Anåker försöker att tänka på 
detta. Hon vill inte heller ”upphöja” något av könen. Hon har också en jämn 
fördelning av kvinnor och män i sina exempel. Scheutz kommer inte in på 
individer på samma sätt. Det hade förvisso varit bra om han förklarat varför 
kraniet var en man och inte en kvinna eftersom eleverna reagerade på detta.  

Jag håller också med henne om att det är viktigt att ge lärare och elever en 
bredare kunskap om Upplands järnålderslandskap genom att ta upp exempel 
som är mindre kända men som ger ett vidgat perspektiv.   

Både Anåker och Scheutz tror att deras könstillhörighet kan påverka deras 
benägenhet att belysa genusperspektivet i sina föreläsningar. Att deras upplägg 
är väsentligt för hur de kommer in på frågor rörande genus är uppenbart. Sättet 
att förmedla kunskap om arkeologi och vår förhistoria är personligt och trots 
att Anåker och Scheutz har relativ lika yrkesbakgrunder använder de sig av 
olika metoder. Detta är ett medvetet val från deras sida. Då projektet startade 
var målgruppen låg- och mellanstadieelever och kanske dessa elever fann 
Anåkers upplägg roligare, men annars tror jag båda uppläggen är bra på sitt 
sätt. Anåkers upplägg kräver dock en större medvetenhet om 
genusproblematiken eftersom det är lättare att falla tillbaka i stereotypiseringar, 
vilket hon är medveten om. Hon försöker också hela tiden vara medveten om 
den manliga normen. För Scheutz faller det sig inte lika naturligt att diskutera 
genus som för Anåker. Visst håller jag med honom om att genusperspektivet är 
ett av många perspektiv man kan välja, men vad händer egentligen när det 
utesluts?  
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Avslutande diskussion 

Jag anser att våra uppfattningar om kvinnligt och manligt är kulturella och 
sociala konstruktioner. Vi bär alltid med oss vår egen kulturs uppfattningar och 
värderingar oavsett om vi studerar andra, i dag levande kulturer, såväl som i 
studier av förhistoriska kulturer. Enligt konstruktivisterna är det människorna i 
ett samhälle som ger mening åt föremål, människor och handlingar genom 
olika koncept vi har om dem.132 När vi då tolkar och rekonstruerar förhistorien 
applicerar vi våra egna koncept av vad som anses vara manligt och kvinnligt på 
dåtidens människor. Detta sker redan när det arkeologiska materialet skall 
tolkas. Utifrån uppfattningar om särskilda manliga och kvinnliga artefakter 
könsbedöms människorna i gravarna. Artefakterna berättar om den dödes 
genustillhörighet oavsett biologiskt kön,133 och jag anser att dessa 
genustillhörigheter kan sträcka sig utöver genusformerna manligt och 
kvinnligt. 

De manliga och kvinnliga genusformerna är fastlåsta i våra uppfattningar 
om dem. Några av dessa uppfattningar är att kvinnan är underordnad mannen 
och att de tillhör olika sfärer med specifika sysslor och roller.  När då museet 
sedan skall föremedla kunskap om förhistorien, i form av utställningar, 
förmedlingsverksamhet och informationsblad är det lätt att dessa 
föreställningar kommer i uttryck i stereotypiseringar. Om dessa 
stereotypiseringar sedan aldrig ifrågasätts och problematiseras kommer de att 
anses som sanna och naturliga. En sådan statisk bild av förhistorien kan också 
användas som argument för oföränderlighet och upprätthållande av 
könsroller.134 Något som jag anser försvårar vår strävan att uppnå jämställdhet i 
dagens samhälle. Museerna måste därför försöka gå ifrån dessa normgivande 
stereotypiseringar. Britta Lundgren föreslår att man skall gestalta många olika 
sorters män och kvinnor.135 Dessa behöver inte heller vara fast vid 
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könsspecifika sysslor och roller. Det borde ges utrymme till ett mer dynamiskt 
spel, där gränsöverskridande tillåts.136 Används ändå det traditionella sättet är 
det viktigt att en problematisering görs i texter och av museipedagogen. 
Graziella Belloni betonar vikten av samtalet mellan museipedagogen och 
besökaren. Här kan könsrollerna ifrågasättas och besökaren kan få ett bredare 
perspektiv.137 Man får dock inte glömma att bilden, rekonstruktionen kan vara 
”starkare” än samtalet och texten. Jag anser att det till exempel är svårt att 
börja ifrågasätta könet på personen som burit manteln från Gerum. Hos mig har 
i alla fall benämningen mantelmannen för evigt etsats sig fast. Ett annat 
tillvägagångssätt är att helt enkelt gå ifrån dessa typer av rekonstruktioner som 
ger upphov till stereotyper. Innan jag började min uppsats ansåg jag att det 
bästa sättet att göra förhistorien mänsklig var att befolka och rekonstruera den. 
Jag ansåg det vara lättare för besökaren att förstå och ta till sig förhistorien om 
denne kunde identifiera sig med individer. Jag har dock börjat förstå hur 
fastlåst man blir av dessa rekonstruktioner. När förhistorien skildras genom 
rekonstruktioner måste ett ställningstagande fastställas. Syftet måste 
ifrågasättas. Är syftet att bevara och bekräfta kulturella mönster eller är syftet 
att hitta nya vägar till förändring,138 och på vilket sätt skall detta göras?  

Jag tror det är lättare att fastna i stereotyper om man utgår ifrån en fast 
utställning där bilder och rekonstruktioner visas. Pedagogerna i Portal till vår 
forntid behöver aldrig konfronteras med en ”mantelman”, de behöver inte visa 
bilder på vävande kvinnor och sjöfarande män. Istället problematiseras dessa 
specifika könsrelaterade arbetsuppgifter. Lärare och elever diskuterar med 
Anåker om vad jämställdhet innebär och om järnåldersamhällets könsroller 
skiljer sig ifrån dagens. På detta sätt utgår inte diskussionen ifrån Hirdmans 
makthierarki, utan den ifrågasätts snarare.  

Ett sätt att starta en diskussion om dagens uppfattningar rörande 
könsspecifika sysslor är att göra som man gjort i utställningen på Gustavianum. 
Där visas könslösa människor som utför könsspecifika sysslor vilket ofta leder 
betraktaren att omedvetet tolka in män och kvinnor. Likaså går det att visa på 
typiskt manliga och kvinnliga artefakter och diskutera dessa. Diskussioner av 
detta slag är nödvändiga så att lärare och elever får en förståelse för 
svårigheterna att frångå dagens uppfattningar angående genusroller och 

                                                 
136 Petersson, 1997, s.12 f. 
137 Belloni, 2005, s.162.  
138 Lundgren, 1993, s.46.  

 43



genustillhörigheter i tolkningar av det arkeologiska materialet och i museets 
presentation av förhistorien.  

För att förmedla kunskap om förhistorien tror jag att pedagogen måste ha 
en balans mellan fackkunskap och pedagogisk kompetens. Olika pedagoger 
använder sig av olika upplägg när de förmedlar kunskap. De väljer utifrån sin 
bakgrund, sina referenser och intressen vad som skall tas upp. Kunskapen blir 
på detta viset konstruerad och vinklad efter medvetna och omedvetna val. Men 
samtidigt kan pedagogens budskap och uppfattningar diskuteras i samtalet med 
besökaren. Detta anser jag vara styrkan i mötet mellan pedagogen och 
besökaren.  
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Sammanfattning 

Eftersom museerna är normskapande i samhället är det viktigt att studera hur 
de presenterar och problematiserar genus. I Upplandsmuseets projekt Portal till 
vår forntid åker museipedagogen ut till skolorna och berättar om arkeologi och 
järnålderssamhället. Projektet har haft två pedagoger, den ena efterträdde den 
andra. Uppsatsens syfte är att studera hur dessa pedagoger problematiserar 
genus i deras framställning av arkeologi och förhistoria till lärare och elever. 
Jag har därför deltagit i fyra skolbesök och en lärarfortbildning som en utav 
pedagogerna höll. Jag har även gjort djupintervjuer och samtalat med dem.  

Uppsatsen börjar med att jag definierar begreppet genus. När man studerar 
förhistoriska kulturer anser jag att genusbegreppet skall innefatta fler 
genusformer än manligt och kvinnligt. Jag vill inte heller på förhand utgå från 
att den kvinnliga genusformen är underordnad den manliga. Kortfattat tar jag 
även upp konstruktivismen eftersom jag anser att våra uppfattningar om 
manligt och kvinnligt är kulturella och sociala konstruktioner och dessa 
uppfattningar färgar våra tolkningar och rekonstruktioner av förhistoriens 
människor.  

Svårigheterna med att tolka det arkeologiska materialet är att frångå det 
egna samhällets värderingar om vad som anses manligt och kvinnligt. Trots att 
forskarna diskuterar huruvida kvinnor kunde besitta makt och huruvida 
arbetsuppdelningen var strikt uppdelad visar museerna ofta en stereotyp bild av 
förhistorien. Dessa stereotyper visar aldrig på mångfald och komplexitet vilket 
kan leda till att besökaren får en felaktig bild. Därför är det bättre att museet 
frångår dessa stereotyper, eller att de i alla fall ifrågasätts. 

Under mina studier av Portal till vår forntid har jag utgått från hur de 
problematiserar tolkningarna av det arkeologiska materialet och hur de själva 
förmedlar och problematiserar genus i järnålderssamhället. De båda 
pedagogernas upplägg skiljer sig markant från varandra vilket leder till att 
problematiseringen av genus ligger på olika nivåer. Den ena pedagogen 
fokuserar mest på de arkeologiska metoderna medan den andra också beskriver 
järnåldersmänniskorna. Intresset och viljan att anlägga ett genusperspektiv på 
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förmedlingen skiljer sig också dem emellan. Kunskapen blir på detta viset 
konstruerad och vinklad efter medvetna och omedvetna val och uppfattningar. 
Detta är något som speglar hela den långa processen med att tolka och 
rekonstruera förhistorien, från tolkningarna av det arkeologiska materialet till 
framställningarna och rekonstruktionerna av det förhistoriska samhället.  
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