
Namn: Yasir Khedri 

Kurs: Naturkunskap 1B 

Ämne:Sexualitet, samliv och hälsa 

Datum: 2018-10-14 

 

 

 

Historiska och kulturella skillnader - könsidentitet och sexualitet 

 

 

I dagens samhälle anses en del saker maskulint och andra saker feminint till exempel är dockor 

för flickor och bilar och verktyg leksaker för pojkar. Föräldrar lär sina barn redan vid barnsben 

hur de ska bete sig i samhället beroende på deras kön. Vilken karaktär och vilka personliga 

drag de får ha är bestämt av samhället beroende på vilken kön de har. Pojkar får tillexempel 

inte tycka om det som  anses vara feminint eller om det är till för flickor så som färgen rosa, 

pojkar blir mer hyllad för att vara mer maskulin, dessa oskrivna lagar är sociala normer som är 

byggd på traditioner och värderingar. Normer kan begränsa människors sätt att leva, klä sig, 

bete sig, även umgänge och sexualitet. 

Delvis via median sprids normer och kriterier som man måste sträva efter och leva efter.  En 

man ska vara stark, muskulös och heterosexuell osv. Barnen får redan från barndomen se och 

höra att; kvinnor är feminina omtänksamma, sköra, känsliga och svaga individer. Medan män är 

ledare, starka, den som försörjer kvinnan och aldrig visar sig svaga och känsliga. Enligt forskare 

är dessa skillnader mellan könen är något som vi i samhället har kommit på.  

Inom alla tider har män alltid haft privilegium, rikedom och makt, och de har försökt hålla kvinnor 

ifrån makt på olika sätt. Kvinnor har inte fått ärva ägodelar, de har inte fått bestämma själva vem 

de ska gifta sig med och även ingen rösträtt på senare tid. För knappt hundra år sedan fick 

kvinnor rösträtt i Sverige och under en lång tid och även idag finns det löneskillnader på kvinnor 

och män. Förr i tiden fanns det inte många kvinnor som deltog i sport för att det var manliga 

aktiviteter.  

Men det har ändå funnits många kvinnor inom tiden som har varit soldater, härskarinnor som 

har haft mycket makt.  Ett exempel är unionsdrottningen Margareta under 1400-talet och 

drottning Kristina. Även på senare tid fanns det många kvinnliga forskare och välutbildade 

kvinnor som har bidragit till samhället med olika forskningar och uppfinningar men att dessa 

kvinnor inte nämns mycket beror på att de inte passar in i den manliga idealen. Samhället har 

byggt olika formar som man måste passa i beroende på vilket kön man tillhör. 



För i tiden när människor var jägare och samlare, var mannen den som skulle jaga och hämta 

mat medans kvinnor skulle ta hand om barnen och jaga efter mindre byten och fiska. Det 

berättas knappt om vilken stor betydelse kvinnors roll hade. Enligt forskare har kvinnans roll 

varit mycket viktigare. Oftast bidrog kvinnan med mer föda och hade mycket mer ansvar och fler 

sysslor att göra. 

Under medeltiden var det inte lätt för kvinnor att vara mammor, oftast fick de många barn för att 

det inte fanns preventivmedel. Att ha många barn var bra för att det var mer arbetskraft. När 

kvinnan inte fick några barn och mannen var tvungen att resa eller kriga blev det extra jobbigt 

för kvinnan.       

Under 1100-1200 talet ansågs sexualitet som inte ledde till fortplantning sjukligt, onaturligt och 

brottsligt även syndigt inom kristet synpunkt. Att ha samlag var inte förbjudet utan att njuta av 

det var förbjudet. 

På den tiden valde många kvinnor att gå i kloster eftersom de fick lära sig läsa och skriva 

dessutom fick de vara mer självständiga. Inom religiös synsätt har kvinnan varit orsaken till 

syndens uppkomst eftersom Eva gav äpplet till Adam vilket ledde till att de blev utslängda ur 

paradiset. 

På 1600-talet ansåg man att det var kvinnans fel att män inte kunde kontrollera sin sexualitet 

eftersom männen blev lurad av kvinnor till samlag. Det var vid 1800-talet som sexualiteten blev 

allt mer formad och accepterat av samhället. 

 Det var inget fel med att ha sex och njuta och få orgasm längre men homosexualitet var 

förbjudet och på den tiden trodde man även att kvinnan var blyg när det gällde sexualitet och 

om kvinnan sa “nej” tolkade man det som ett “ja” därför var våld vanligt även trodde man att det 

var vad kvinnan ville men inte vågade säga. Under den tiden var dessutom onani förbjudet och 

syndigt eftersom folk trodde att det skulle leda till alvarliga sjukdomar om barn gjorde det.  

Under 1900-talet blev det allt mer normalt med kvinnlig sexualitet, kvinnor som ville ha samlag 

med sina män var normala och de som inte ville det var onormala och även folkhälsoproblem. 

Och nu under 2000-talet är samhället mer sexualiserat och pojkar och flickor har mer press på 

sig för att passa in i alla normer och krav som ställs av samhället. Vi människor föds med olika 

kön men könsidentiteten vi får av samhället är ingen biologiskt utan bara påhitt. Alla normer och 

krav och dessa “formar” man ska passa in i förändras med tiden. Man kan bevara eller förändra 

normer genom att acceptera olikheter eller fortsätta leva efter normerna. 
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Av: Yasir Khedri 

Kommentar: Ämnet var ganska bred och det finns många olika grenar exempelvis jämställdhet, 

religiös syn, kultur, mytologi osv . Jag hittade inte mycket om just skillnaden mellan kvinnor och 

män och deras sexualitet i Sverige. Därför skrev jag mer generellt. 
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