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Krig, kön, sexualitet
(åk 9–gymnasiet)
Den vanliga uppfattningen om en militär har oftast skurit sig med
den gängse föreställningen om en homosexuell man. Kvinnor i sin tur
har fått tampas med Försvarsmaktens många gånger kvinnofientliga
kultur för att vinna tillträde och hävda sig. Men synen på kön och
sexualitet är inte helt fastlåst. Den ändras över tid och med samhällets
utveckling. Även museer är med och formar bilden av människors villkor
i det förflutna. I visningen granskar vi Armémuseums utställningar
och problematiserar de val som har gjorts i historieberättandet.
Ofta vill vi se samhällets utveckling som en uppåtgående spiral, där vi blir mer öppna
och mer moderna i vårt sätt att tänka kring könsroller och sexualitet. Men är det
verkligen så? Kanske våra förutfattade åsikter om ”hur det var förr” snarare speglar
dagens normer och ideal? Genom att lyfta fram alternativa berättelser till den vanliga
historieskrivningen diskuterar vi frågor kring identitet, könsroller och sexualitet i
historisk tid och jämför med dagens attityder.
Hur såg mansidealet ut på 1600-talet? Vad var kvinnans roll i krig? Och hur ser vi
på det idag? Fanns homosexualitet på 1700-talet eller är det ett modernt begrepp?
Hur kom det sig att den homosexuella prostitutionen kring sekelskiftet 18001900 dominerades av soldater? Hur har bilden av familjen förändrats i skuggan av
kriget? Hur formas tjejer och killar i lumpen? Genom att lyfta frågor som dessa vill
vi väcka tankar kring normer och uppmuntra eleverna att ifrågasätta den allmänna
historieskrivningen.
Vilka förutfattade meningar präglar vår syn på historien – på manlighet och
kvinnlighet? Vilka synsätt har uppmuntrats och vilka har bekämpats?
Vems historia berättas på museer och hur? Vilka berättelser har valts bort och varför?
I vandringen genom basutställningen belyser vi frågor om makt och motstånd,
tolkningsföreträde och historiebruk. Vem skapar historien? Vad är sanning? Visningen
bygger på samtal och diskussion där elevernas egna idéer kring genusfrågor
diskuteras i ett historiskt sammanhang.
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Arbeta gärna före eller efter besöket med följande frågor!
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Vad är dagens mansideal? Finns det flera?
Vad är dagens kvinnoideal? Finns det flera?
Hur har idealen förändrats över tid?
Vad betyder begreppet transpersoner?
Vad bestämmer vilket kön en person tillhör?
Den fysiska kroppen, normerna i samhället
eller kan man bestämma själv? Vilket är viktigast tycker du?
Vad betyder begreppet kärnfamilj? Är kärnfamiljen viktig idag?
Är det okej med sexistiska skämt om män?
Om kvinnor? Varför och varför inte?
Finns det någon skillnad mellan manliga
och kvinnliga soldater? Om ja, Vilka?
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