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• Hur kan museet hjälpa till i arbetet med 

historiebruk?

• Utställningen Massakern vid muren 

• Bilden av vikingen i Vikingar

• Utställningen History Unfolds

• Genusförändringar i utställningen Vikingar

• Utställningen Sveriges Historia

Upplägg



• Boka en visning: Källor, källkritik och 

historiebruk 

• Gå på egen hand

• Lärarlag i utställningarna

• Forskningsprojekt: Det gemensamma 

rummet

• Elever och lärare i fokusgrupper

Hur kan museet hjälpa till? 



Massakern vid muren





Brandskattningen av Visby 



Vi på muren



Vikingar, myter och 

historiebruk





History Unfolds





• Jämus, SHMM regeringsuppdrag att utveckla metoder 
för en mer jämställd representation i samlingar och 
utställningar på Sveriges museer

• Hur kan vi justera en utställning så att den blir mer 
genusmedveten?

• Hur kan vi involvera besökare när vi gör en förändring för 
att säkra att vi ”träffar rätt”?

• Syftet: en verktygslåda för genusmedveten förändring av 
befintliga utställningar.

• En extern fokusgrupp bjöds in, 95 gymnasieelever fick 
göra genusanalyser av utställningen.

Genusförändringen i Vikingar



• Föremålen

• Illustrationerna

• Andelen kvinnligt/manligt

• Kvinnors och mäns roller 

• Den viktigaste personen eller berättelsen

• Bra eller bu!

Elevernas genusanalys



”Männen beskrivs som folk att 

minnas. Kvinnorna har främst 

utseendeideal.” 



Slutsatser på museet 

• Bilder är viktiga för helhetsförståelsen. Stark man/svag 

kvinna

• Hur föremålen exponeras är viktigare än antalet föremål 

som representerar varje social kategori











Sveriges Historia 



Axel Oxenstierna var strateg, ledare, analytiker och en 
lysande förhandlare. I januari 1612, när den 17-årige 
Gustav II Adolf nyss tillträtt som kung, blev Oxenstierna 
rikskansler. Den posten behöll han i 42 år. Han är den 
svenska politiker som, i år räknat, haft det längsta 
inflytandet över makten. Det var Axel Oxenstierna som 
drev förändringen av Sveriges styrelse och förvaltning. 
Många av de departement och institutioner som 
skapades då, finns kvar än idag. Förändringarna, 
organisatoriska och militära, var nödvändiga för 
bildandet av en stat. Han var även en av eldsjälarna 
bakom den svenska kolonialismen som under hans tid 
växte sig stark-både inom och utom landet. 

AXEL OXENTIERNA



När Gustav II Adolf dog i slaget vid Lützen 1632 var 
dottern Kristina hans enda överlevande barn. Därför 
uppfostrades hon till regent, vilket på många sätt 
innebar en uppfostran till man. År 1644 fyllde Kristina 18 
år och tog över regeringsmakten. År 1650 kröntes 
Kristina till Sveriges Konung, inte drottning. 

”Nu är drottning Kristina krönt konung över Svea och 
Göta landen.”

Som kung blev hon ifrågasatt på grund av sitt kön. Fyra 
år efter kröningen abdikerade hon och läts in kusin Karl 
Gustav ta över tronen. Kort därefter flyttade hon till 
Italien och konverterade till katolicismen-ett 
ställningstagande som djupt chockade det lutheranska 
Sverige och som gjorde det omöjligt för henne att återta 
makten i Sverige. 

KRISTINA-KVINNA OCH REGENT



Tack för mig☺

Anna.westerberg.davidson@historiska.se


