
Lektionsexempel Historia 1 

 

Synen på relationer genom historien 
 
I ämnesplanen finns följande centrala innehåll som kan kopplas till denna konkretisering: 

 Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som 

speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets 

utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.  

 Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala 

förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat 

välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord 

och konflikter. 

 Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller 

kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel 

social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.  

 

Genom att studera olika kulturer i olika tider och olika rum kan vi se hur synsätt förändrats. Inom 

detta arbetsområde är det bra att arbeta utifrån de konstruerade historiska epoker som vi ofta 

använder i historieundervisningen. Förslagsvis delas kursgruppen in i mindre grupper och får 

ansvar för en epok per grupp.  

  

Eleverna ska söka svar på vilka normer som gällt sexualitet, genus och relationer inom den valda 

epoken. Exempel på frågor att arbeta med: 

 Hur har man definierat äktenskap?  

 Vilka roller har mannen respektive kvinnan tillskrivits inom relationen (äktenskapet)?  

 Vem har bestämt vilka som ska gifta sig med varandra?  

 Vad har hänt om någon part brutit mot de normer (och lagar) som funnits kring 

relationsskapande?  

 Hur har man sett på kvinnors respektive mäns sexualitet under epoken? 

 Hur har synen på utomäktenskaplig sexualitet sett ut?  

 Hur har synen på samkönad sexualitet sett ut?  

 När blev vi ”heterosexualla” och ”homosexuella” och hur växte de språkliga 

definitionerna fram? 

 Har det alltid funnits normbrytare (ex kön eller sexualitet) och hur har de betraktats, 

bemötts, organiserat sig och har de eventuellt fört någon kamp i frågorna? 

 

Varje grupp ska göra en analys utifrån olika perspektiv: socialt, ekonomiskt, kulturellt och utifrån 

ett genusperspektiv.  

 

Här kan samarbete med andra samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen ge såväl mer tid, 

som djupare förståelse. Ämnet religionskunskap kan exempelvis ge eleverna mycket hjälp i 

sökandet efter svar på sina frågor.  

 

Redovisning av det resultat grupperna funnit kan förslagsvis ske genom att varje grupp muntligt 

presenterar sitt resultat och att lärare tillsammans med eleverna efter redovisningen söker finna 

likheter och skillnader mellan epokerna, och också finna den kontinuitet som funnits genom 

historien.  

  


