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INTRODUKTION

Hurra för er!
Bra att ni ska träffas och prata
om hbtq, normer och rättigheter!

Hbtq är en förkortning av flera ord. 
Hbtq är homosexuella, bisexuella,
transpersoner och queera personer.

Homosexuell är en person som blir  
kär i personer som har samma kön. 

Bisexuell är en person som blir kär   
i personer av alla kön.   

Transperson kan vara när ditt kön inte 
stämmer med det kön andra har bestämt 
eller tror att du är. 

Queer är när din sexualitet eller 
könsidentitet inte passar in i normen. 
När du känner och tycker att 
det finns fler kön än bara två. 
När du känner och tycker att 
det finns fler sexuella läggningar
än heterosexuell, bisexuell och homosexuell.
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Norm
En norm är en osynlig regel i samhället.
De flesta känner till normen och vet 
att den finns utan att den står skriven. 

Att prata om normer gör det enklare
att fundera på om normerna är bra för alla
eller om normer gör att det blir dåligt
för vissa personer.

Det är viktigt att alla får prata om 
hur vi känner oss, om vilka vi är och
om vilka rättigheter vi har.

Ni kan använda boken för att 
lära er mer om era rättigheter. 

Tack!
Några personer har hjälpt oss mycket 
när vi har skrivit Hbtq-handboken.

De som har hjälpt oss är:
Lena Lagren som jobbar i Örebro kommun.

Ellinor, Malin och Ola som jobbar
på UNG-samtalsgrupper i Stockholm.

Alla deltagare i vår referensgrupp
och alla deltagare på Hbtq-hänget i Stockholm!
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När vi skrev Hbtq-handboken 
fick vi idéer från en annan bok. 
Den heter ”Transit – en samtalsmetod för att 
arbeta stärkande med unga transpersoner”.
RFSL i Stockholm har gjort boken om Transit. 

Om Hbtq-handboken
Hbtq-handboken är en handbok
för att prata om hbtq, normer och rättigheter.

Det här är andra upplagan av Hbtq-handboken.

Innan vi började skriva boken pratade vi 
med hbtq-personer som bor i gruppbostad 
eller arbetar på daglig verksamhet.

En av de personerna sa:
”Man måste veta vad man har för rättigheter 
och man ska få vara vem man är 
utan att känna sig nedtrampad”.

Att känna sig nedtrampad är att känna sig 
dålig och mindre värd än andra människor.
Det är allas rättighet att slippa känna sig 
dålig och slippa känna sig nedtrampad. 

Vi tycker att det som personen sa beskriver 
på ett bra sätt varför det är bra att prata om
hbtq, normer och rättigheter.
Handboken kan göra att det blir enklare 
att prata om hbtq, normer och rättigheter.
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Om vi lär oss mycket om hbtq, normer och
rättigheter blir vi bättre på att få varandra 
och oss själva att känna oss bra och viktiga.

10 träffar
I Hbtq-handboken finns texter och övningar 
till 10 träffar.
Varje träff är tänkt att vara 2 till 3 timmar.  
Glöm inte att fika och att ha pauser!

Första träffen kan ni göra några övningar 
för att lära känna varandra bättre.
Gör övningarna även om ni känner varandra.
Övningarna gör att ni lär känna varandra 
på nya sätt och lär känna varandra mer. 

Några saker kommer tillbaka varje träff.
Det är för att det är bra att repetera och 
för att det är vanligt att man glömmer.

Därför kommer ni att prata om vad hbtq är 
varje gång ni träffas. 
Därför kommer ni också att gå igenom 
era gruppregler vid varje träff. 
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Tema
I boken finns 10 träffar med 10 olika teman.
Varje träff har övningar och frågor som 
hör ihop med ett tema.

Det är mycket viktigt att varje träff 
passar er och det ni behöver prata om. 

Ni kan tänka att bokens träffar är förslag.
Er grupp kanske behöver andra övningar 
eller andra frågor eller ni kanske behöver 
prata om andra saker.
Ta den tid ni behöver för varje
övning och för varje samtal!

TEMAN FÖR DE TIO TRÄFFARNA
Träff 1 – Gruppstart
Träff 2 – Rättigheter
Träff 3 – Hbtq-kändisar
Träff 4 – Trans
Träff 5 – Hbtq-historia
Träff 6 – Drag
Träff 7 – Relationer
Träff 8 – Sex
Träff 9 – Kolla kulturen
Träff 10 – Mina rättigheter 

Vi tycker att ni ska träffas tio gånger eller fler.  
Men er grupp kan välja att ses färre gånger  
eller välja att prata om andra teman.
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Starta en hbtq-grupp!

Trygghet
Det är viktigt att fundera på hur 
alla i er grupp fungerar tillsammans.
En trygg miljö är viktigt. 
Ni behöver veta hur ni kan göra 
för att alla ska känna att det är bra 
för dem i gruppen. 

När ni pratar om till exempel hbtq 
eller sex så kanske någon blir arg 
eller ledsen för att de har varit med om 
något jobbigt tidigare i livet.

Därför är det bra att veta vem ni
kan kontakta för att få hjälp och stöd.
Längre bak i boken finns en lista på 
var ni kan få det. 

Lättare att någon leder 
När man träffas kan det vara bra att 
en person leder samtalet.
Det betyder att personen ställer frågor 
och säger vems tur det är att prata.

Det är viktigt att alla i gruppen känner 
att de får vara med i samtalet.
Ibland kan det vara en personal
som leder samtalen.
Ibland kan det vara någon annan, 
som någon från en av RFSL’s avdelningar 
eller någon som arbetar på ett studieförbund.
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Det finns ofta någon i en grupp som 
pratar mycket.
Därför är det bra om den som leder samtalet 
säger vems tur det är att prata.

Om någon pratar lite kan den personen 
få förtur för att berätta något som den har upplevt 
eller något den tycker är viktigt.

Du som leder ska inte berätta vad du tycker 
och vad du har varit med om.
Du ska hjälpa de andra i gruppen och vara
ett stöd för dem. 

Exempel på frågor:
F Vad tycker ni andra?
F Tycker ni samma som X sa?
F Kan man tänka på något annat sätt?
F Går detta att ändra på?

Viktigt att komma ihåg!
Hbtq-frågor är frågor om mänskliga rättigheter 
och inte frågor om åsikter. 
Det betyder att alla som är med i gruppen 
ska prata om hbtq-frågor på ett snällt sätt.
Ingen ska säga dumma saker om hbtq-personer
för det är diskriminering.
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Samtalsrunda
Ett enkelt sätt att låta alla prata ungefär 
lika mycket är att ha en samtalsrunda.

En samtalsrunda är ett rättvist sätt
att ha ett samtal på.
En runda kan vara att den som pratar 
får prata färdigt utan att någon avbryter.

När personen har pratat klart 
kan den säga nästa persons namn.
Då förstår alla att nästa person kan börja tala.

Ibland kan det vara enklare om 
den som pratar håller i en sak.
När personen som pratar har pratat
klart så skickar den saken vidare
till nästa person som vill prata.

En runda kan vara bra så att alla
får visa sin åsikt.
Om ni till exempel har kollat på en film
så får alla säga vad de tyckte i en runda.

Det är viktigt att alla förstår vad som
är en runda och att ingen får avbryta 
någon annan när det är samtalsrunda.

13



Säga pass
När ni ses första gången kan det vara 
bra att berätta hur man kan visa 
om man inte vill säga något.

Det är bra att bestämma ett ord
som betyder att man inte vill prata.
Ett ord kan vara till exempel ”pass”.

Pass går att använda när som helst.
Ordet pass kan användas även när det
inte är träff.
Pass betyder bara att personen inte 
vill svara just då.

Säga stopp
Det är viktigt att säga stopp
om någon säger saker som inte passar.
Eller om någon säger dumma saker
eller saker som gör någon annan ledsen.

Det är bra att du säger stopp om någon 
säger något dumt eller kränkande.
Att kränka en person kan vara att säga 
något elakt eller göra något elakt så att 
personen känner sig mindre värd. 

När du har sagt stopp ska du förklara 
varför det inte var bra att säga 
det som personen sa. 
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Gruppregler
Att säga pass eller stopp är två exempel 
på regler för gruppen. 
Gruppregler bestämmer ni tillsammans.
Gruppregler ska göra så att ni
har det bra tillsammans i gruppen.

Andra gruppregler kan vara att ni bestämmer 
att ni inte avbryter den som pratar.
Gruppregler kan också vara att ni
räcker upp handen om ni vill prata.

Skriv alla regler ni kommer överens om
så att ni har kvar reglerna. 
Gå igenom reglerna varje gång ni ses.

Några tips
F Berätta att mycket av det ni ska

prata om inte är saker som alla måste
göra, känna, tycka eller prova.

F Tänk på hur ni använder ord.
Det är bra att använda ordet vanligt
om personer som har en könsidentitet
eller sexualitet som inte är som normen
säger att man ska vara. 
Det kan göra att man inte känner sig 
ensam om något.
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F Förklara alla svåra ord.
Ta hjälp av ordlistan som finns
längst bak i boken.
Samlag är ett exempel på ett svårt ord.
Många kanske tror att det betyder att 
man spelar i samma lag.
Knulla är ett tydligare ord.

F Repetera mycket och upprepa mycket.
Det gör att alla kan förstå och vara med!

Normer och normkritik

Normer och normkritik är två 
viktiga ord i boken.

Normer
Normer är regler i samhället om hur 
vi ska vara, hur vi ska leva och se ut.
Normerna finns oftast inte i skrift
på papper.

Man märker oftast inte att normer finns
förrän någon bryter mot normerna.
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Att bryta mot en norm betyder att man 
inte är som andra tror att man ska vara, 
inte lever som andra tror att man ska leva 
eller inte ser ut som andra tror att man 
ska se ut.

Ibland kan det hända tråkiga saker
för den som bryter mot en norm eller 
som bryter mot flera normer.
Personen kan bli kallad för elaka saker.

Om du passar in i många normer
så får du fler fördelar i samhället.
Att ha många fördelar i samhället
kan ge dig mer makt över ditt liv.

F De som följer normer får oftast fördelar
F De som bryter mot normer blir utan fördelar
F Den som bryter mot normen kan bli ignorerad
F De som bryter mot normer kan få straff

Att ignorera en person är att låtsas
som att den personen inte finns.
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Normkritik
Normkritik är ett sätt att skapa
mer jämlikhet.

Det är vanligt att alla pratar om 
det som bryter mot normen.
Normkritik är att studera det som
många tycker är normalt.

Normer förändras hela tiden.
Det som vi tycker är normalt nu
kan ha varit konstigt för hundra år sen.

Det finns fyra saker att tänka på 
när man ska tänka normkritiskt:

1. F Hitta normer som finns omkring dig.

2. F Tänk på vilka fördelar de normerna
kan ge den som följer normerna.

3. F Fundera på vilka normer som du själv
passar in i och vilka normer som
du inte passar in i.

4. F Visa att det går att ändra på normer.
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Ordlista
Längst bak i boken finns en ordlista.
Kopiera gärna ordlistan så att alla kan få 
varsin ordlista.

Bilagor
En bilaga är något som är viktigt
för någon av träffarna.

En bilaga kan till exempel vara
alla pictogrambilder som ni behöver
när ni pratar om heteronormen.

Bilaga 1
Pictogram-bilder till heteronormen.
Bilderna ska klippas ut och plastas in.

Bilaga 2
Texter från lagar och texter från konventioner.
Texterna ska klippas ut och plastas in.

Bilaga 3
Historiska hbtq-personer, olika händelser 
och viktiga årtal.
De ska klippas ut och plastas in.

NU BÖRJAR VI!
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TRÄFF 1 
GRUPPSTART 

Idag
Idag ska ni göra två olika övningar
för att lära känna varandra.
Några av er kanske känner varandra redan.
Men ibland kan man lära känna varandra 
på nya sätt när man gör nya saker tillsammans.

Idag ska ni göra två olika övningar
för att lära känna varandra.

Förberedelser
Det här behöver ni göra innan ni ses.

F Ta fram papper, pennor och annat 
material som ni vill använda.

F Ta fram stora lappar och skriv orden 
homosexuell, bisexuell, transperson 
och queer på lapparna.

F Kopiera pictogrambilderna till heteronormen 
eller klipp ut bilderna.  
Pictogrambilderna finns längst bak i boken.

F Ta fram figurer som ni vill använda i mårundan,
 Ni kan till exempel ha emojis för att visa hur ni mår.
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Vad ska vi göra idag?
Berätta vad ni ska göra idag.

F Namnrunda – säg era namn till varandra
F Mårunda – berätta för varandra hur ni mår idag
F Gruppregler – prata om hur ni ska vara mot varandra
F Hbtq – prata om vad hbtq betyder
F Heteronormen – prata om heteronormen med hjälp 

av pictogrambilderna
F Övning – Det här är jag
F Avslutningsrunda
F Vad ska ni göra nästa gång?
F Veckans tips!

Namnrunda
Alla säger sina namn efter varandra.
Ni säger det namn som ni vill kallas för.

Mårunda med figurer
Håll upp en figur eller flera figurer 
som visar hur du känner dig idag.
Om du vill kan du också säga en mening om figuren. 
Du kan till exempel säga:
”Det här är en bild på en glad figur.
Jag känner mig också glad idag.
Därför visar jag en bild på en glad figur.”

Exempel  
på figurer

22



Gruppregler
Det är bra att ni tillsammans bestämmer
hur ni vill ha det när ni ses.
Det kan kallas för gruppregler.
Gruppreglerna ska göra att det blir så bra 
som möjligt för alla i gruppen.
Skriv alla gruppregler som ni kommer överens om.
Spara gruppreglerna så att ni har kvar dem 
till alla era träffar.

Förslag på några gruppregler: 
F Räck upp handen om du vill fråga något
F Räck upp handen om du vill prata
F Vi säger till om någon säger något dumt, 

något elakt eller konstigt till någon annan
F Vi lyssnar på varandra
F Vi avbryter inte varandra
F Vi får säga pass om vi inte vill svara
F Vi har paus ofta
F Det vi berättar för varandra stannar i gruppen 

Vi berättar inte för andra utan att fråga först 

Har ni redan flera bra gruppregler?
Använd de gruppregler ni har!
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Hbtq-begreppen
Nu ska ni använda lapparna där ni har skrivit:
Homosexuell
Bisexuell
Transperson
Queer

Visa en lapp i taget och förklara 
vad ordet på lappen betyder.

Homosexuell
När du blir kär i personer som har 
samma kön som du själv har.
En homosexuell tjej kan också kalla
sig för flata eller lesbisk.
En homosexuell kille kan också kalla
sig för bög.
Homosexualitet är en sexuell läggning.

Bisexuell
När du blir kär i både tjejer och killar
eller i personer av alla kön.
Om du blir kär i personer av alla kön
kan du också kalla dig pansexuell.
Bisexualitet är en sexuell läggning.
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Transperson
Trans kan vara när ditt kön inte stämmer 
med vilket kön andra bestämt att du är.
Du kanske har fötts med en kuk
och vet att du är tjej.
Du kanske har fötts med en fitta
och vet att du är kille.
Du kanske är varken tjej eller kille
eller både tjej och kille.

Du kan vara transperson på många olika sätt.
Alla sätt att vara transperson handlar om kön.
Som transperson kan du till exempel vara
heterosexuell, homosexuell eller bisexuell.

Queer
Queer är när din sexualitet eller 
könsidentitet inte passar in i normen. 
När du känner och tycker att 
det finns fler kön än bara två. 
När du känner och tycker att 
det finns fler sexuella läggningar
än heterosexuell, bisexuell och homosexuell.

Vi tycker att det viktigaste med kön
är vilket kön du vet att du har.
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Kön på fyra sätt 
RFSL brukar prata om kön på fyra sätt.

F Könsidentitet – vilket kön du är och 
vilket kön du känner dig som 

F Könsuttryck – till exempel vilka kläder du har,
vilken frisyr du har, hur du pratar, ditt namn
och ditt pronomen

F Juridiskt kön – det kön som står i ditt pass

F Biologiskt kön – de könshormoner, könskromosomer 
och könsorgan du har som syns på din kropp 
och könsorgan som finns inuti i din kropp   

Pronomen är till exempel hon, hen, han, den. 
Det är vad andra ska säga när de pratar om dig.  

Viktigt att komma ihåg!
Du bestämmer själv vilket kön du har.
Om du känner dig som en kille 
så är du en kille.
Om du känner dig som en tjej 
så är du en tjej.
Om du känner dig som varken tjej eller kille
så är du varken tjej eller kille.
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Heteronormen
Heteronormen är en vanlig norm i samhället.
Heteronormen tycker att:

1. F Det bara finns två kön, tjej och kille

2. F Tjejer och killar ser ut på olika sätt
och gillar olika saker 

3. F Tjejer och killar blir kära i varandra

4. F En tjej och en kille som är kära i varandra 
blir aldrig kära i någon mer person

5. F En tjej och en kille som är kära i varandra 
vill få barn med varandra och kan få barn 
med varandra

Det är viktigt att prata om heteronormen
så att alla känner igen den normen.
Det är också viktigt att prata om heteronormen
så att alla vet att man inte måste vara
som heteronormen säger att man ska vara.

Det kan kännas konstigt om man inte är som 
heteronormen säger att man ska vara.
Även fast nästan ingen är som heteronormen. 
Därför ska ni prata om heteronormen och om 
hur den fungerar. 
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Heteronormen är något som samhället
har skapat.
Heteronormen gör att vissa får det enklare
i livet.
Heteronormen gör att vissa andra får det
svårare i livet.

Använd gärna pictogrambilder när ni
pratar om heteronormen.
Långt bak i boken finns tips på pictogrambilder 
som förklarar heteronormen.
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Lägg fram pictogram på två bebisar
Vi kan inte se på bilderna om det är
en tjej eller en kille.
Men ändå brukar bebisar få olika kläder
beroende på vilket kön andra tror att
bebisen har.

Heteronormen fortsätter att säga hur 
vi ska vara.

Lägg fram bild på tjej och kille
Heteronormen säger att tjejer ska vara
på ett sätt och gilla vissa saker.
Heteronormen säger att killar ska vara
på ett annat sätt och gilla andra saker.

Lägg fram pictogram på kläder och intressen
Många tänker att tjejer och killar är 
olika varandra och gillar olika saker.
Det kan handla om vilken sport du gillar,
vilket jobb du ska ha, vilka kläder du ska ha på dig.
Det kan också vara vilka filmer du ska gilla
och hur mycket sex du vill ha.

Lägg fram pictogram på heterosexuellt par
Heteronormen säger till oss att
det är bäst att vara heterosexuell.
Att det är bäst om tjejer gillar killar
och att det är bäst om killar gillar tjejer.
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Lägg fram pictogram på hetero-familjen
Heteronormen säger också till oss
att vi ska ha barn.

Heterosexuell kärlek syns överallt.
Heterosexuell kärlek syns till exempel 
på film och i reklam för resor, mat och möbler.

Heteronormen hör ihop med andra normer
som berättar att det är bäst med ljus hud,
att det är bäst att inte ha en funktionsnedsättning
och att det är bäst att vara smal.

Men det betyder inte att något är bäst 
att vara eller att göra 
för att heteronormen säger att det är bäst.

Att heteronormen säger att det bara finns 
tjej och kille och att de ska bli kära i varandra 
och skaffa barn betyder inte att det är så. 

Lägg fram resten av pictogrambilderna
Använd modellen för heteronormen.
Berätta om alla sätt som personer 
inte följer heteronormen.

Börja med bebisarna
Alla bebisar föds inte med snopp
eller med snippa.
En del har könsorgan som ser ut
på andra sätt.
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Fortsätt med tjej eller kille
En del killar gillar saker som andra
tycker passar bättre för tjejer.
En del tjejer gillar saker som andra 
tycker passar bättre för killar.

En del personer som är födda 
med fitta är killar.
En del personer som är födda
med kuk är tjejer.

Lägg fram pictogram för transperson
En del personer är varken tjej eller kille.

Lägg fram pictogrambilder för homosexualitet
Killar kan vara kära i killar.
Tjejer kan vara kära i tjejer.
En del är kära i alla möjliga personer
som har olika kön.

Andra människor kan tycka att du är konstig 
när du inte passar in i heteronormen.
De kan säga elaka saker till dig eller reta dig.

Alla måste inte vara som heteronormen säger!
Du har rätt att vara den du är!

FIKA
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Repetera heteronormen
Gå igenom den bild av heteronormen
som ni har lagt upp med pictogrambilderna.
Fråga om det är någon som har en fråga.

Fråga: Känner ni igen heteronormen?
Har ni tänkt på vad som händer
om man bryter mot heteronormen?
Ta hjälp av pictogrambilderna för att
prata om hur det kan vara att inte vara 
som heteronormen säger.

Prata gärna om vad som händer
om ni blandar bilderna med varandra.
Till exempel:

F Man kan vara en tjej med snopp
F Man kan vara en kille med snippa
F Man kan vara en kille med klänning

och smink.
F Man kan vara en tjej som jobbar 

som brandman.
F Man kan vara en tjej som är ihop

med en annan tjej.
F Man kan vara en kille som är ihop

med en annan kille.
F Man kan vara ihop med flera personer

samtidigt.
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Övning: Det här är jag
Gör övningen så att den passar för alla i gruppen.
Ni ska byta plats med varandra när
ni hör en mening som passar in på er själva.

Ni kan räcka upp handen eller visa på 
annat sätt om det inte går att 
byta plats med varandra.

Det är viktigt att samma sak gäller för alla!

Gör så här

1. F Sitt i en ring.

2. F Läs upp olika meningar.

3. F Om meningen stämmer ska du byta plats.

4. F Om meningen inte stämmer ska du sitta kvar.

5. F Om du inte vet om meningen stämmer
kan du sitta kvar och göra ett tecken.
Du kan till exempel lägga armarna i kors.

6. F När alla har bestämt om de tycker att
meningen stämmer eller inte stämmer
på dem och deras liv ska de berätta 
varför den stämmer eller inte stämmer.  
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Förslag på meningar:
F Jag har ett husdjur
F Jag har en hobby
F Jag vet vad heterosexuell betyder
F Jag vet vad transperson betyder
F Jag vet vad bisexuell betyder
F Jag vet vad homosexuell betyder
F Jag vet vad queer betyder
F Jag har varit kär
F Jag bor i en lägenhet
F Jag har varit med i en Pride-parad
F Jag har sett en Pride-parad
F Jag har varit på ett hbtq-ställe
F Jag gillar att kramas
F Jag gillar att lyssna på musik
F Jag gillar att dansa
F Jag gillar att vara ensam
F Jag vet vad heteronormen är

Kom gärna på egna meningar!
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Avslutningsrunda
Berätta kort vad ni har gjort idag.
Alla får säga något om hur de har
haft det idag.

Hur har det varit idag?
Hur känns det?

Nästa gång
Nästa gång ska ni prata om rättigheter.
Berätta var ni ska ses nästa gång.
Berätta vilken tid ni ska ses nästa gång.

Veckans tips
Film: Fucking Åmål, Lukas Moodyson
Youtube-serie: Min Transresa – Noel

SLUT FÖR IDAG!
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TRÄFF 2 
RÄTTIGHETER 

Idag
Idag ska ni prata om rättigheter.
Ni ska prata om hur ni kan använda 
de rättigheter som finns.

Att prata om era rättigheter gör att ni 
sen vet mer om vad som krävs 
av personalen där ni bor eller jobbar.

Att prata om era rättigheter
gör också att ni vet mer om vad
ni kan kräva av politiker i er kommun.
Det är viktigt att veta sina rättigheter!

I början av boken finns den här texten 
om rättigheter:

”Man måste få veta vad man har för 
rättigheter och man ska få vara vem 
man är utan att känna sig nedtrampad”.
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Förberedelser
Det här behöver ni göra innan ni ses.

F Ta fram papper, pennor och annat 
material som ni vill använda.

F Ta fram lappar med orden homosexuell, 
bisexuell, transperson och queer.

F Ta fram pictogrambilderna 
som ni använder till heteronormen.

F Ta fram figurer som ni vill använda 
i mårundan. 

F Klipp ut texterna eller kopiera texterna i Bilaga 2.
Texterna finns på sidan 161.

Vad ska vi göra idag?
Berätta vad ni ska göra idag.

F Namnrunda – säg era namn till varandra
F Mårunda – berätta för varandra hur ni mår idag
F Gruppregler – prata om hur ni ska vara mot varandra
F Hbtq – prata om vad hbtq betyder
F Heteronormen – prata om heteronormen 

med hjälp av pictogrambilderna
F Samtal – Vad är en rättighet?
F Lagar om rättigheter – Vilka lagar 

handlar om rättigheter?
F Övning – Hur kan du visa andra

vilka rättigheter du har?
F Avslutningsrunda
F Vad ska ni göra nästa gång?
F Veckans tips!
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Namnrunda
Alla säger sina namn efter varandra.
Ni säger det namn som ni vill bli kallade för.

Mårunda med figurer
Håll upp en figur eller flera figurer 
som visar hur du känner dig idag.

Gruppregler
Använd de gruppregler som ni 
kom överens om förra gången
ni träffade varandra.

Hbtq-begreppen
Nu ska ni använda lapparna
där ni har skrivit orden:
Homosexuell
Bisexuell
Transperson
Queer

Visa en lapp i taget och förklara
vad ordet på lappen betyder.
Om det är svårt att komma ihåg
kan ni kolla hur ni gjorde på första träffen.
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Heteronormen
Det är viktigt att prata om heteronormen
så att alla känner igen den.
Det är också viktigt att prata om heteronormen
så att alla vet att man inte måste vara
som heteronormen säger att man ska vara.

Om det är svårt att komma ihåg
hur ni kan förklara heteronormen
kan ni kolla hur ni gjorde på första träffen.

FIKA
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Samtal: Vad är en rättighet?
Börja med att prata om vad ordet rättighet betyder.
Fråga gruppen: Vad är en rättighet?

Gå igenom tillsammans:
F Mänskliga rättigheter och lagar

finns för att man ska känna sig trygg
och så att man kan vara sig själv.

F De kallas rättigheter för att de ger dig
rätt att vara den du är.
Rättigheterna och lagarna säger också
vad du har rätt att få hjälp och stöd med.

F Det kan vara att ha rätt att ha på sig
de kläder du vill.
Det kan också vara att du har rätt att 
bli kär i vem du vill.
Det spelar ingen roll vilket kön du har 
eller vilket kön den andra personen har.

F Rättigheterna finns för att skydda dig.
Rättigheterna finns också för att berätta
hur du ska vara mot andra.
Det betyder bland annat att du ska 
respektera andra och inte säga 
kränkande saker till andra.

Rättigheterna finns för att hjälpa dig
att komma bra överens med andra.
Rättigheterna finns för att du ska få
leva på det sättet du vill och mår bra av.
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Övning: 
Vilka lagar finns om rättigheter?

För att kunna använda våra
rättigheter måste vi veta
vilka rättigheterna är.
Idag ska ni prata om några lagar
som ger er och andra rättigheter.

Gör såhär:
Lägg fram lapparna med

F FN:s konvention om mänskliga rättigheter
F FN:s konvention om rättigheter för

personer med funktionsnedsättning
F Lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade (LSS)
F Diskrimineringslagen

Håll upp en lapp i taget och läs högt 
vad som står på lappen.

En konvention är något viktigt som 
flera länder har kommit överens om. 

FN:s konvention om mänskliga rättigheter
Alla människor är födda fria
och alla är lika mycket värda.
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FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning
Respekt för alla människors lika värde, 
respekt för att alla ska kunna bestämma 
om sig själva och kunna välja själva och 
klara sig så bra som möjligt.

Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS)
Prata extra noga om den här lagen.
Det är en mycket viktig lag som
ser till att vissa personer med 
funktionsnedsättning har rättigheter.

Om du behöver hjälp kan LSS-lagen
ge dig rätt till bostad med särskild service,
rätt till daglig verksamhet, kontaktperson
eller personlig assistans.

LSS handlar om att:
F Få möjlighet ”att leva som andra”
F Bli självständig
F Vara med i samhället

Fråga gruppen:
F Vad tror ni att ”leva som andra” betyder?
F Vilka är de andra?
F Vad tror ni att självständig betyder?
F Vad betyder det att vara med i samhället?
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Det är bra om ni pratar om
att ”leva som andra” ofta betyder
att du ska leva som normen.

Det kan betyda att andra tror att du
är heterosexuell eller tror att du inte är
en transperson.
”Leva som andra” betyder också att
leva som personer utan funktionsnedsättning.

Diskrimineringslagen
Diskrimineringslagen finns för att
skydda personer mot att bli dåligt behandlade
eller orättvist behandlade.

Det är förbjudet att bli dåligt eller
orättvist behandlad på grund av:

F Kön
F Könsöverskridande identitet 

eller könsöverskridande uttryck
F Sexuell läggning
F Funktionsnedsättning
F Etnisk tillhörighet
F Religion eller annan trosuppfattning
F Ålder

I diskrimineringslagen står det
också om trakasserier.
Trakasserier är att man kränker en person,
som att säga att hen är en dålig människa.
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Diskutera
F Har alla människor samma rättigheter?

Varför har de samma rättigheter?
Varför har de inte samma rättigheter?

F Varför behövs det speciella konventioner?

Det är bra om ni pratar om att
konventionerna och lagarna finns 
för att alla människor inte har samma
möjligheter i samhället.

Det är bra om ni pratar om att personer
som bryter mot normerna kan bli
sämre behandlade än personer som 
passar in i normerna.
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Övning: 
Mina rättigheter!

Övningen är för att prata om hur 
ni kan visa upp vilka rättigheter ni har!
Det kan kallas för aktivism.

Aktivism är något du gör för att
till exempel försöka få politiker att
bestämma på ett sätt som du vill.
Aktivism kan också vara att visa
att det finns problem i samhället 
som gör att vissa har det sämre än andra.

1. F Låt alla i gruppen tänka på vad
aktivism kan vara.
Låt alla i gruppen tänka på hur
ni kan använda aktivism för att få
personer och politiker att förstå 
vilka rättigheter ni har.

Ge gärna några exempel på aktivism:
F Göra flygblad och dela ut
F Göra en namninsamling
F Starta en Pride-parad
F Demonstrera
F Göra skyltar och visa upp
F Starta en blogg där ni skriver

om era rättigheter
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En skylt kan se ut så här:

De här skyltarna är från
Stockholm Prides parad 2016.

2. F Prata om en rättighet som ni
vill berätta om.
Kom på något ni vill göra som
handlar om den rättigheten.

Exempel
”Vi vill att kommunen ordnar
ett hbtq-häng för funkisar!” 
Funkis är ett ord som en del personer med 
funktionsnedsättning kallar sig själva.  
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Aktivism:
Gör en namninsamling på era boenden.
Gör en namninsamling på flera bostäder
i kommunen.

En namninsamling är en lista där
alla som tycker att ett förslag är bra
eller att ett förslag är dåligt 
skriver sitt namn för att visa vad 
de tycker. 

Lämna över namninsamlingen
till den politiker i er kommun
som är ansvarig för kultur och fritid.

3. F Gör en runda där alla får berätta
vad de har kommit på.

Avslutningsrunda
Berätta kort vad ni har gjort idag.
Alla får säga något om hur de har
haft det idag.

Hur har det varit idag?
Hur känns det?
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Nästa gång
Nästa gång ska ni prata om
vilka hbtq-personer som är kändisar.
Berätta var ni ska ses nästa gång.
Berätta vilken tid ni ska ses nästa gång.

Veckans tips
Radio-dokumentär: ”Ockupationen av Socialstyrelsen”,  
den finns på www.sverigesradio.se
Youtube-klipp: Jonas Frankssons tal på Europeiska 
Independent dagen. Det handlar om rätten till assistans. 
Sök på orden: Europeiska Independent dagen 5:e maj.
Tidning: Grunden Tidning
Artikel: ”Utan trygga rum blir rättigheter tomma ord” 
Transaktivisten Andy Candy har skrivit artikeln. 
Sök på www.ottar.se
Aktivism: Gå med i en grupp! 
Det finns många grupper som
arbetar med rättigheter. 
Några exempel på grupper är: Grunden, Amnesty 
och RFSL (Riksförbundet för hbtq-personer)
Det finns också grupper som du kan bli medlem 
i på sociala medier på internet.
Om du är medlem i en grupp så kan du vara med 
och påverka och bestämma.

SLUT FÖR IDAG!
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TRÄFF 3 
HBTQ-KÄNDISAR 

Idag
Idag ska ni prata om hbtq-personer och 
kolla på bilder på kända hbtq-personer.

Det är viktigt för hbtq-personer att hitta 
personer som känner och tänker på 
ungefär samma sätt som de själva.

En kändis kan vara en sådan person.

Förberedelser
Det här behöver ni göra innan ni ses.

F Ta fram papper, pennor och annat 
material som ni vill använda.

F Ta fram lappar med orden homosexuell, 
bisexuell, transperson och queer.

F Ta fram pictogrambilderna 
som ni använder till heteronormen.

F Ta fram figurer som ni vill använda 
i mårundan. 

F Sätt på en dator eller en surfplatta.
Gå in på internet.
Ha gärna ljudet på.
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F Köp tidningar eller ta med tidningar
med kändisar.

F Skriv ut bilder på kända hbtq-personer.

Vad ska vi göra idag?
Berätta vad ni ska göra idag.

F Namnrunda – säg era namn till varandra
F Mårunda – berätta för varandra hur ni mår idag
F Gruppregler – prata om hur ni ska vara mot varandra
F Hbtq – prata om vad hbtq betyder
F Heteronormen – prata om heteronormen 

med hjälp av pictogrambilderna
F Samtal – Vilka hbtq-kändisar finns det?
F Samtal – Hbtq-kändisar i Sverige
F Övning – Dekorera din kändis!
F Avslutningsrunda
F Vad ska ni göra nästa gång?
F Veckans tips!
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Namnrunda
Alla säger sina namn efter varandra.
Ni säger det namn som ni vill bli kallade för.

Mårunda med figurer
Håll upp en figur eller flera figurer 
som visar hur du känner dig idag.

Gruppregler
Använd de gruppregler som ni
kom överens om förra gången
ni träffade varandra.

Hbtq-begreppen
Nu ska ni använda lapparna
där ni har skrivit orden:
Homosexuell
Bisexuell
Transperson
Queer

Visa en lapp i taget och förklara
vad ordet på lappen betyder.
Om det är svårt att komma ihåg
kan ni kolla hur ni gjorde på första träffen.
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Heteronormen
Det är viktigt att prata om heteronormen
så att alla känner igen den.
Det är också viktigt att prata om heteronormen
så att alla vet att man inte måste vara
som heteronormen säger att man ska vara.

Om det är svårt att komma ihåg
hur ni kan förklara heteronormen
kan ni kolla hur ni gjorde på första träffen.

FIKA
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Samtal: 
Vilka hbtq-kändisar finns det?

Fråga gruppen om vilka kända 
hbtq-personer som de kommer på.
Det kan vara hbtq-personer i Sverige.
Det kan vara hbtq-personer i hela världen.

Skriv alla hbtq-kändisar
som ni kommer på tillsammans!

Förra året var det bara
3,3 procent av alla som hade 
en huvudroll i en amerikansk tv-serie
som var hbtq-personer.

Det är ovanligt att hbtq-personer
får synas i film och tv.
Det är också ovanligt med böcker
och teater som har hbtq-tema.

Det betyder också att det är väldigt
många heterosexuella personer
och cis-personer som syns i kulturen.

En cis-person är en person där kropp, 
könsuttryck och annat är samma som 
tvåkönsnormen.  

Tänk också på om det är vanligt
att kända personer på tv och film
är personer med funktionsnedsättning.
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Hbtq-kändisar i Sverige och i världen

1. F Sätt er framför en dator, 
en smart telefon eller en surfplatta.
Surfa tillsammans och sök på:

Bisexuella kändisar
Sök på orden: ”bisexuals famous”

Kända transpersoner
Sök på orden: ”list of transgender people”

Icke-vita hbtq-kändisar
Sök på orden: ”black lgbt icons”

Lesbiska
Sök på orden: ”famous lesbians”

Vi har börjat på en lista med kända 
Hbtq-personer som bor i Sverige.
Läs gärna mer om några av namnen
på listan.
Ni kan fortsätta listan med flera namn. 
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F Juliett Atto (aktivist och medgrundare till Black Queers Sweden)
F Saga Becker (skådespelare)
F Silvana Imam (musikartist)
F Athena Farrokzhad (poet)
F Aleksa Lundberg (skådespelare)
F Beatrice Eli (musikartist)
F Make Make (musikartist)
F Karin Kakan Hermansson (konstnär, DJ, radiopratare)
F Lawen Mothadi (journalist och författare)
F Sissela Nordling Blanco (politiker)
F Nour el Refai (komiker och skådespelare)
F Valerie Kyeyune Backström (journalist)
F Anja Pärson (tidigare skidåkare)
F Nino Ramsby (musikartist)
F Robert Hannah (politiker)
F Tobias Poggats (aktivist och medgrundare till Sápmi Pride)
F Christine Bylund (aktivist och forskare i genusvetenskap)
F Tiina Rosenberg (professor)
F Marika Carlsson (komiker)
F Sahar Mosleh (aktivist)
F Hanna Gustavsson (seriemakare)
F Andres Esteche (musikartist och ordförande för RFSL Stockholm)
F Pia Sundhage (tränare för landslaget i fotboll)
F DJ Taro (DJ)
F Mireya Echeverría Quezada (journalist)
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2. F  Prata tillsammans om hur det känns
att det finns många kända hbtq-personer.
En känd person kan vara en förebild.
En förebild är en person som du tycker
är bra och som du gärna vill vara lik.

3. F  Fråga alla i gruppen om exempel 
på kändisar och förebilder.
Sök på namnen på internet.
Ni kan till exempel kolla på musikvideos
på Youtube.

FIKA

Dekorera din kändis
1. F Lägg fram tidningar och bilder

på kändisar.

2. F Låt alla välja en bild eller flera bilder
som de vill dekorera.

3. FBörja dekorera den kända personen.

4. F Sätt er i en ring och visa de kändisar
som ni har dekorerat.
Ni har gjort kändisarna mer queera!
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Avslutningsrunda
Berätta kort vad ni har gjort idag.
Alla får säga något om hur de har
haft det idag.

Hur har det varit idag?
Hur känns det?

Nästa gång
Nästa gång ska ni prata om
trans och om könsidentitet!
Berätta var ni ska ses nästa gång.
Berätta vilken tid ni ska ses nästa gång.

Veckans tips
Musik: Lyssna på vår Spotify-lista.
Den finns på vår hemsida www.funkisprojektet.se
Böcker: Kolla på en hemsida som heter
 www.lesbiskmakt.nu 
På den hemsidan finns en lista
som heter ”Lesbisk läsning”.

SLUT FÖR IDAG!
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TRÄFF 4 
TRANS 

Idag
Idag ska ni prata om trans och
tänka på kön och identitet.
Ni ska också tänka på hur 
kroppen hör ihop med kön
och med identitet.

En persons identitet är den 
som personen är.  

Samhället har många idéer om
hur våra kroppar ska vara och
hur våra kroppar ska se ut.
Samhället verkar tycka att det är
mycket viktigt med biologiskt kön.
Biologiskt kön är könsorgan
utanpå kroppen och inuti kroppen.
Biologiskt kön är också hormoner
och kromosomer.

61



Det är bara du som kan veta vilket 
kön du har.
Det är viktigt att du själv får bestämma
ditt kön. 
Att själv få bestämma om vad din kropp
är och vad andra ska säga om din kropp
ger dig trygghet.

Förberedelser
Det här behöver ni göra innan ni ses.

F Ta fram papper, pennor och annat 
material som ni vill använda.

F Ta fram lappar med orden homosexuell, 
bisexuell, transperson och queer.

F Ta fram pictogrambilderna 
som ni använder till heteronormen.

F Ta fram figurer som ni vill använda 
i mårundan. 

Vad ska vi göra idag?
Berätta vad ni ska göra idag.
Idag ska ni prata mycket om 
ordet trans och vad det kan 
betyda för olika personer.

F Namnrunda – säg era namn till varandra
F Mårunda – berätta för varandra hur ni mår idag
F Gruppregler – prata om hur ni ska vara mot varandra
F Hbtq – prata om vad hbtq betyder
F Heteronormen – prata om heteronormen 

med hjälp av pictogrambilderna
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F Övningar – prata om kroppen och könsidentitet
F Avslutningsrunda
F Vad ska ni göra nästa gång?
F Veckans tips!

Namnrunda
Alla säger sina namn efter varandra.
Ni säger det namn som ni vill bli kallade för.

Idag ska ni också säga vilket som
är ert pronomen.
Pronomen är till exempel hon, hen,
den och han.
Pronomen är det ord som du vill att 
andra ska använda när de pratar om dig.

Pronomen kan vara olika olika dagar.
Ibland kanske ditt pronomen är hon.
Ibland kanske ditt pronomen är hen.

Mårunda med figurer
Håll upp en figur eller flera figurer 
som visar hur du känner dig idag.

Gruppregler
Använd de gruppregler som ni 
kom överens om förra gången
ni träffade varandra.
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Hbtq-begreppen
Nu ska ni använda lapparna
där ni har skrivit orden:
Homosexuell
Bisexuell
Transperson
Queer

Visa en lapp i taget och förklara
vad ordet på lappen betyder.
Om det är svårt att komma ihåg
kan ni kolla hur ni gjorde på första träffen.

Heteronormen
Det är viktigt att prata om heteronormen
så att alla känner igen den.
Det är också viktigt att prata om heteronormen
så att alla vet att man inte måste vara
som heteronormen säger att man ska vara.

Om det är svårt att komma ihåg
hur ni kan förklara heteronormen
kan ni kolla hur ni gjorde på första träffen.
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Övning:
Tankar om kroppen

Övningen är för att ni ska tänka på trans 
och tänka på kroppen.
Ni kommer att prata om att du kan
ändra på kroppen på många sätt.
Både i verkligheten och i tanken.

Det handlar om att du själv kan
bestämma vad din kropp berättar
för andra att den är för kön.
Det handlar också om att du bestämmer
vad din kropp ska kallas.

Att själv få bestämma om sin kropp
gör att du blir mer trygg med kroppen.
När du är trygg med din kropp
kan du ta hand om dig själv på 
ett bra sätt.

Prata också gärna om kroppen
och olika sätt som den fungerar på.
Det kan kallas för funktionalitet.
Ibland kallas det för funktionsnedsättning. 
Våra kroppar ser olika ut.
Våra kroppar fungerar därför på olika sätt.

1. F Skriv ordet Kropp på en tavla
eller på ett stort papper.

65



2. F Alla i gruppen får skriva eller säga
vad de tänker på när de hör
ordet kropp.

3. F Skriv alla ord som gruppen kommer på.
Prata om alla orden ni har kommit på.

Det är bra om ni pratar om
de fyra punkter som står här nedanför.
Även om ingen har sagt de orden.

F Makt över kroppen
Att ha makt över sin egen kropp
betyder att man bestämmer själv
vad man kallar sin kropp.
Det betyder också att man bestämmer själv
vad man vill ha på sin kropp,
till exempel vilka kläder eller smycken
som man vill ha.

F Hur fungerar kroppen
Vad kan kroppen?
Vad gör kroppen?
Vad är kroppen mer än det kön
som andra tror att kroppen har?

F Kropp och kön
Varför har en del kroppar
ett speciellt kön?
Varför har en del kroppar inte något kön?
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F Att passera
När någon säger att du eller
någon annan ”passerar”
så menar den personen att andra ser dig
som det kön du själv vet att du är.

Vad kan det betyda att passera?
Är det olika vilka personer
som har lättare att passera än andra?
Är det lättare eller svårare att
passera om du har en funktionsnedsättning?

Använd gärna pictogrambilder 
eller andra bilder när ni pratar!

FIKA
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Övning: Identiteter
Nu ska ni prata om könsidentitet.

Ni kommer också att prata om 
vad som händer om andra människor 
inte förstår vilket kön du är.

1. F Börja med att kolla på två filmklipp.
Prata om ett filmklipp i taget.

Sam: Sök på www.svt.se med orden:
”Tioårige Sam föddes som Iris”
Aleksa: På hemsidan www.fragachans.se
finns det en rubrik som heter Spegeln.
Under den rubriken finns det ett
videoklipp med Aleksa Lundberg.

Om Sam
Prata om vad Sam berättar.
Säg att:
Om man känner sig som en tjej 
i huvudet är man en tjej. 
Om man känner sig som en kille
i huvudet är man en kille.
Prata också om att du inte måste
vara tjej eller kille.
Du kan vara något annat eller så
kan du vara både tjej och kille.
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Om Aleksa
Prata om vad Aleksa berättar.
Prata om att Aleksa visste att
hon är en tjej redan när hon var liten.
Men att alla andra trodde att hon
var en kille och då lärde hon sig
att vara en kille.

Prata gärna om vad Aleksas 
dagmamma gjorde.
Prata om att det alltid finns personer
som tror att de får säga till dig
för att du bryter mot normen.

Det kan vara personal, föräldrar eller
andra personer som säger till dig.
Prata också om att Aleksa mådde 
mycket bra när hon berättade för andra 
att hon är en tjej.

2. F Använd papper, penna och 
till exempel pictogrambilder.
Alla i gruppen ska välja fem bilder
som beskriver hur de känner sig.
Det går också bra att rita fem bilder.
Det ska gärna vara könsidentitet.
Det kan vara andra saker också
som är viktiga för din identitet.
Det kan till exempel vara religion, 
vad du tycker om att göra eller 
vad du är intresserad av.
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3. F Fundera på vad som är lätt
och vad som är svårt med
de identiteter som du har valt.
Alla kan tänka i fem till tio minuter.
Hjälp varandra att tänka om det
är svårt att komma på lätta och 
svåra saker med de bilder du valt.

4. F När alla har tänkt på 
vad som kan vara lätt och svårt 
med identiteten så kan ni prata 
med varandra i hela gruppen.
Presentera gärna era ord
eller era bilder för varandra.

Om ni har bra tips till varandra
om hur svåra saker kan bli lättare
är det mycket bra att dela era tips
med de andra i gruppen!
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Avslutningsrunda
Berätta kort vad ni har gjort idag.
Alla får säga något om hur de har
haft det idag.

Hur har det varit idag?
Hur känns det?

Nästa gång
Nästa gång ska ni prata om
hbtq-historia!
Berätta var ni ska ses nästa gång.
Berätta vilken tid ni ska ses nästa gång.

Veckans tips
Hemsida: www.transformering.se
Musik: Make Make
Musik: Nino Ramsby
Bok: Sex och trans, RFSL Ungdom och RFSU
Film: Tessan = Viktor, Forum SKILL
Film: Livet är en schlager
Film: Någonting måste gå sönder
Radioprogram: Sommar i P1 med Saga Becker

SLUT FÖR IDAG!
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TRÄFF 5 
HBTQ-HISTORIA 

Idag
Idag ska ni prata om hbtq-historia.
I historieböcker står det nästan
ingenting om hbtq-personer.

Det är för att historia oftast
är skriven och berättad från en heteronorm.
Heteronormen betyder att heterosexuella 
personer och cis-personer får vara med 
och får synas.
Men hbtq-personer blir osynliga.
Idag ska ni prata om händelser,
personer och aktiviteter som på
olika sätt handlar om hbtq.

Förberedelser
Det här behöver ni göra innan ni ses.

F Ta fram papper, pennor och annat 
material som ni vill använda.

F Ta fram lappar med orden homosexuell, 
bisexuell, transperson och queer.

F Ta fram pictogrambilderna 
som ni använder till heteronormen.

F Ta fram figurer som ni vill använda 
i mårundan. 

F Googla på bilder på historiska hbtq-personer
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F Klipp ut eller kopiera lapparna
med historiska händelser och personer
från sidan 163.

F Klipp ut lapparna med årtal eller kopiera dem. 
De finns också på sidan 167.

Vad ska vi göra idag?
Berätta vad ni ska göra idag.

F Namnrunda – säg era namn till varandra
F Mårunda – berätta för varandra hur ni mår idag
F Gruppregler – prata om hur ni ska vara mot varandra
F Hbtq – prata om vad hbtq betyder
F Heteronormen – prata om heteronormen 

med hjälp av pictogrambilderna
F Samtal: Var finns Hbtq-personer i historien?
F Övning: Skriva hbtq-historia
F Avslutningsrunda
F Vad ska ni göra nästa gång?
F Veckans tips!

Namnrunda
Alla säger sina namn efter varandra.
Ni säger det namn som ni vill bli kallade för.
Ni ska också säga vilket som
är ert pronomen.

Mårunda med figurer
Håll upp en figur eller flera figurer 
som visar hur du känner dig idag.
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Gruppregler
Använd de gruppregler som ni 
kom överens om förra gången
ni träffade varandra.

Hbtq-begreppen
Nu ska ni använda lapparna
där ni har skrivit orden:
Homosexuell
Bisexuell
Transperson
Queer

Visa en lapp i taget och förklara
vad ordet på lappen betyder.
Om det är svårt att komma ihåg
kan ni kolla hur ni gjorde på första träffen.

Heteronormen
Det är viktigt att prata om heteronormen
så att alla känner igen den.
Det är också viktigt att prata om heteronormen
så att alla vet att man inte måste vara
som heteronormen säger att man ska vara.

Om det är svårt att komma ihåg
hur ni kan förklara heteronormen
kan ni kolla hur ni gjorde på första träffen.
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Samtal: Var finns hbtq-personer i historien?
I historieböcker är det vanligast
att det bara står om vad vita,
heterosexuella män utan funktionsnedsättning 
har gjort och vad de har varit med om.

Personer som inte är vita, som är kvinnor,
funkispersoner eller hbtq-personer
finns inte med i historieböckerna.

Varför tror ni att det är så?

Prata om normer och hur normer fungerar 
så att vissa människor inte finns 
med på bild och inte berättas om 
för att de inte är normen.

Vilka blir utanför?

Övning: Skriva hbtq-historia
Kort om hbtq i modern tid:
På 1950-talet och på 1960-talet
försökte många homosexuella 
hitta platser där de kunde ses
och känna sig fria.
Det betyder att de ville ha platser där
ingen frågade varför de var på platsen
eller frågade varför de var homosexuella.
De ville ha platser där varje person fick
vara sig själv.
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I slutet av 1960-talet krävde många
homosexuella lika rättigheter.

I slutet på 1980-talet kom queer-aktivismen.
Queer-aktivister visade att de inte tyckte om 
samhällets syn på sexualitet och vad samhället 
tyckte var normalt och onormalt.

1. F Gör en tidslinje med lapparna
från sidan 167.
Du kan sätta upp lapparna på
en white board-tavla eller 
lägga ut ett snöre på ett bord.
Om du använder snöre på ett bord
så lägger du ut lapparna vid snöret.

2. F Lägg ut de 17 händelserna
eller namnen.
Läs upp vad som står på varje lapp.
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3. F Låt alla tillsammans sätta upp
lapparna med händelser och namn
vid det årtal de tror att något hände.

4. F Prata om årtalen och händelserna
för att se om de sitter på rätt ställe.
Börja med år 590 före vår tideräkning.
Om en händelse sitter på fel årtal
så kan ni ta bort den en stund. 
Sätt tillbaka den på rätt årtal när ni
kommer till det årtalet på tidslinjen.

5. F Prata om alla händelser när de 
sitter på rätt årtal.
Titta gärna på bilder på de personer
och händelser som är med på tidslinjen.

6. F Prata i gruppen om det finns fler
hbtq-personer eller hbtq-händelser 
som ni tycker ska vara med på
tidslinjen.
Skriv personerna och händelserna.
Sätt upp dem också på tidslinjen!

FIKA
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Historiska händelser och 
historiska personer

590 före vår tideräkning
Poeten och läraren Sapfo dör. 
Hon bodde på ön Lesbos som 
ligger nära Grekland.
Sapfo skrev om kärlek mellan kvinnor.
Ordet lesbisk kommer från 
att Sapfo bodde på ön Lesbos
och att hon skrev om kärlek mellan kvinnor.

1650
Kristina blir drottning i Sverige.
Drottning Kristina var så som andra tyckte 
att en pojke skulle vara och 
Kristina ville inte gifta sig.
Det finns brev som gör att man
tror att drottning Kristina var kär
i en kvinna som arbetade hos henne.

1907
Konstnären Frida Kahlo föds i Mexico.
Frida var öppet bisexuell i en tid då
kvinnors sexualitet och all sexualitet
som inte var som normen
var förbjuden.
Frida är också känd i historien som 
en funkisperson.
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1920-tal
Bessie Smith var en mycket känd
sångare i USA.
Bessie Smith var också bisexuell
och hon reste till olika platser med 
andra sångare och musiker.
Idag skulle vi säga att de var en grupp 
med queera personer:
Boula Lee (sångare som var kvinna
och som hade sex med andra kvinnor),
Gladys Ferguson (dragade som man),
Ma Rainey (känd sångare som blev kär i kvinnor),
Porter Grainger (kompositör som gillade killar).

1944
Lagen ändras i Sverige.  
Personer som har samma kön 
får ha sex med varandra.
Men istället för att få fängelse
för att ha sex med någon som har 
samma kön som dig själv,
sa andra att du var sjuk och du måste
vara på sjukhus tills du blev ”frisk”.
Många homosexuella låtsades att 
de inte var homosexuella.
Då behövde de inte vara på sjukhus.

1951
Allan Hellman är den första
i Sverige som kommer ut som 
homosexuell i en tidning.
Han berättade att han var homosexuell
för en tidning som heter ”Se”.
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Han kallas för Sveriges modigaste man.
År 1950 bildas RFSL.

1969
Den första Pride-paraden
hålls i New York.
Det var efter bråk mellan
polisen och hbtq-aktivister.
Marsha P Johnson och Sylvia Rivera
var två av dem som gjorde motstånd
när polisen kom till en bar som hette
Stonewall Inn.
Många säger att ”Stonewall upproret”
är starten på hbtq-kampen.

1971
Den första gay-demonstrationen
är i Örebro i Sverige.
Det var en klubb som kallade sig för
”Club Gay Power” som ordnade
demonstrationen.

1972
Sverige blir det första landet
i hela världen där det står i lagen
att transsexuella och intersexuella
ska kunna få ett nytt juridiskt kön.
Nu kan transsexuella och intersexuella
få behandling med gratis hormonterapi 
och få gratis operationer.
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1979
Socialstyrelsen tar bort ordet
homosexualitet från sin lista över diagnoser.
Diagnos är när man tar reda på
vilken sjukdom någon har.
Det bestäms att homosexualitet
inte är en sjukdom.

Audre Lorde är med på en stor
feministisk konferens.
Audre säger att hon är ”svart,
lesbisk, feminist, krigare, poet, mor”.
Audre berättar att olika förtryck
också hör ihop med varandra.
Därför måste man kämpa mot
flera förtryck samtidigt.
Alla har en sexuell läggning.
Alla har en hudfärg.
Alla har ett språk.
Alla har en funktionalitet.
Alla har ett kön.
Alla har ett könsuttryck.

Vi är alla flera saker,
men det glöms ofta 
för att det finns normer i samhället.

1990
1990 kom en film som heter
Paris is Burning.
Filmen handlar om en hbtq-kultur
i New York i USA.
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83

Kulturen kallas för ball-kultur
och är en gemenskap eller grupp.
I den kulturen är det vanligt att tävla
tillsammans i till exempel dans eller drag.
Stilen som många dansar heter vougeing.

Filmen Paris is Burning
berättar om ball-kultur och om vougeing.
Paris is Burning handlar om latinos,
afro-amerikanska grupper och andra icke-vita
amerikanska grupper som bröt
mot normer om klass, sexuell läggning och 
mot normer om könsuttryck.

1999
Det blir förbjudet att diskriminera någon 
på arbetsplatsen
på grund av en persons sexuella läggning.

2005
Nu kan du söka asyl i Sverige på grund
av din sexuella läggning eller ditt kön.
Det betyder att om du flyr från
ett land där du blir förtryckt
eller hotad för att du till exempel 
är kvinna och bisexuell,
så kan du berätta det för Migrationsverket.
Då kanske du kan få asyl.

Asyl är att ha rätt att bo i ett land
för att du har flytt från ditt hemland.



2005 kom det också en lag som 
säger att kvinnor som är sambo eller
som har registrerat sitt partnerskap
ska få hjälp att bli gravida.
Lagen heter ”lagen om insemination”.

Insemination betyder att hjälpa
en person med livmoder
att bli gravid utan samlag
med någon som har spermier.

2009
Många saker händer som har med 
hbtq att göra.
En av sakerna är könsneutral
äktenskapslag.
En könsneutral äktenskapslag betyder
att kvinnor får gifta sig med kvinnor
och att män får gifta sig med män.

Transvestism slutar beskrivas som
en psykisk sjukdom.

Det blir förbjudet att diskriminera
någon på grund av könsöverskridande
identitet eller könsöverskridande uttryck.
Att det blir förbjudet skyddar många
transpersoner från diskriminering.

En till sak som händer 2009 är
att du som är vuxen själv får bestämma
ditt eget namn.
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Till exempel får en tjej rätt att välja ett 
namn som är mest vanligt att killar heter.

2013
Det finns en lag om könstillhörighet.
I den lagen stod det förut att alla 
som ville byta juridiskt kön
måste sterilisera sig.
Att sterilisera någon är att göra
så att den personen inte kan få barn.
Det är emot de mänskliga rättigheterna
att sterilisera personer som inte vill. 
Många krävde att lagen skulle ändras 
så att man inte måste bli steriliserad 
när man byter juridiskt kön.
Lagen ändrades år 2013.

2014
Skådespelaren Laverne Cox
är den första öppna, svarta transkvinnan
som får vara med på framsidan av 
en mycket känd tidning som heter
Time Magazine.

Conchita Wurst vinner Eurovision.
Conchita är drag artist.

2014 hålls den första Pride-festivalen
för samer.
Festivalen heter Sápmi Pride.
2014 finns det ungefär 30 olika
Pride-festivaler i Sverige.
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2015
Saga Becker vinner en guldbagge
för bästa kvinnliga huvudroll.
Det är ett svenskt filmpris. 
Hon är den första transpersonen
som vinner en guldbagge.

Samtal
Prata om den hbtq-historia
som ni har lagt fram.

Fråga er:
Varför finns det så få kända hbtq-personer
i historien som också har
en funktionsnedsättning?

Tänk tillsammans och kom gärna
på flera exempel på historiska personer!

Avslutningsrunda
Berätta kort vad ni har gjort idag.
Alla får säga något om hur de har
haft det idag.

Hur har det varit idag?
Hur känns det?
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Nästa gång
Nästa gång ska ni prata om drag!
Berätta var ni ska ses nästa gång.
Berätta vilken tid ni ska ses nästa gång.

Veckans tips

Internet: Sök på orden ”lgbt history” 
eller på orden ”hbt historia”.

Kolla också på www.en.wikipedia.org 
efter orden ”timeline of lgbt history”

Kolla på Forum för Levande historias hemsida: 
www.levande historia.se, sök på hbtq.

SLUT FÖR IDAG!
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TRÄFF 6 
DRAG

Idag
Idag ska ni prata om drag och
testa drag.

Drag är att leka med könsuttryck.
Könsuttryck är hur du visar ditt kön
till exempel hur du pratar och hur du går. 
Det är också vilka kläder du har på dig, 
din frisyr och kanske smink.
Ofta betyder drag att du
överdriver maskulina uttryck
eller feminina uttryck.

Maskulina uttryck är vad många tycker 
är manliga och feminina uttryck är
vad många tycker är kvinnliga.  

Ibland betyder drag att du
blandar uttryck som är maskulina
och uttryck som är feminina.
Du kan till exempel ha en stor mustasch,
läppstift och en glittrig klänning.

Drag gör man ofta som en show. 
För sig själv, med kompisar eller för en publik. 
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Drag är att klä ut sig och spexa. 
Drag kan också vara ett sätt att förstå normer
och förändra normer om kön.

Förberedelser
Det här behöver ni göra innan ni ses.

F Ta fram papper, pennor och annat 
material som ni vill använda.

F Ta fram lappar med orden homosexuell, 
bisexuell, transperson och queer.

F Ta fram pictogrambilderna 
som ni använder till heteronormen.

F Ta fram figurer som ni vill använda 
i mårundan. 

F Sök på internet efter bilder på
drag queens och bilder på drag kings.
Sök på orden drag show, drag kings
och drag queens och drag drottning.

F Ta fram glitter, smink, fina kläder och skor.
Ta fram peruker, skägg, mustascher och binders.
Det kanske är en hel låda med kläder
och saker!

Vad ska vi göra idag?
Berätta vad ni ska göra idag.
Idag ska ni prata om könsuttryck
och ni ska prata om drag.

F Namnrunda – säg era namn till varandra
F Mårunda – berätta för varandra hur ni mår idag
F Gruppregler – prata om hur ni ska vara mot varandra
F Hbtq – prata om vad hbtq betyder

90



F Heteronormen – prata om heteronormen 
med hjälp av pictogrambilderna

F Övning: drag-workshop.
Ni ska prova olika könsuttryck.

F Avslutningsrunda
F Vad ska ni göra nästa gång?
F Veckans tips!

Namnrunda
Alla säger sina namn efter varandra.
Ni säger det namn som ni vill bli kallade för.
Ni kan också säga vilket som
är ert pronomen.

Mårunda med figurer
Håll upp en figur eller flera figurer 
som visar hur du känner dig idag.

Gruppregler
Använd de gruppregler som ni 
kom överens om förra gången
ni träffade varandra.

Hbtq-begreppen
Nu ska ni använda lapparna
där ni har skrivit orden:
Homosexuell
Bisexuell
Transperson
Queer
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Visa en lapp i taget och förklara
vad ordet på lappen betyder.
Om det är svårt att komma ihåg
kan ni kolla hur ni gjorde på första träffen.

Heteronormen
Det är viktigt att prata om heteronormen
så att alla känner igen den.
Det är också viktigt att prata om heteronormen
så att alla vet att man inte måste vara
som heteronormen säger att man ska vara.

Om det är svårt att komma ihåg
hur ni kan förklara heteronormen
kan ni kolla hur ni gjorde på första träffen.

Övning: Drag
Nu ska ni prova olika könsuttryck.
Könsuttryck är vilka kläder,
vilken frisyr, vilket smink eller
vilket kroppsspråk du har.
Könsuttryck är hur
du vill visa ditt kön för dig själv
och hur du vill visa ditt kön för andra.

Att prova på drag kan kännas
på olika sätt för olika personer.
Det kan vara ett sätt att få prova 
ett könsuttryck som du har haft 
i hemlighet en lång tid. 
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Det kan också vara ett sätt
att tänka på att kön är mer än
könsorgan som syns på kroppen.

Använd gärna bilder och pictogram!

1. F Börja med att titta på bilder
på drag artister tillsammans.
Ni kan titta på videoklipp på 
www.youtube.com. 
Det är viktigt att ni tittar på
både drag queens och drag kings.

Här är några förslag:
Presentationen av filmen
Dragkingdom of Sweden
Olika klipp från RuPaul’s Drag Race
Azis musikvideo till låten Sen Trope
Conchita Wurst
Babsan

FIKA

Övning: Fortsätt drag
2. F Låt alla i gruppen tänka en stund

på vad de vill prova för att ändra
sitt könsuttryck eller för att göra
delar av sitt könsuttryck starkare.
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3. F Hjälp varandra att ändra 
eller att göra era könsuttryck starkare.
Känner du dig annorlunda?
Prova andra röster, prova andra sätt
att röra dig på.

4. F Fotografera gärna varje person.
Fotografera bara de som vill
bli fotograferade.

5. F Prata om hur det kändes
att prova drag.
Prata om att vi alltid har ett
könsuttryck.
Könsuttryck finns i vardagen.
Könsuttryck är inte bara show.

Prata gärna om:
Vilka kläder brukar du ha?
Tycker du att dina kläder känns bra?
Tycker du att dina kläder känns dåliga?
Varför tror du att dina kläder
känns bra eller känns dåliga?

6. F Avsluta med att tänka tillsammans.
När tror ni att du börjar tänka på
ditt könsuttryck?
Tror ni att det är när andra säger
eller visar att de inte tycker 
att du ”passar in”?
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Avslutningsrunda
Berätta kort vad ni har gjort idag.
Alla får säga något om hur de har
haft det idag.

Hur har det varit idag?
Hur känns det?

Nästa gång
Nästa gång ska ni prata
om relationer!
Berätta var ni ska ses nästa gång.
Berätta vilken tid ni ska ses nästa gång.

Veckans tips
Tv-program:  RuPaul’s Drag Race
Film: Priscilla – Öknens drottning
Film: Dragkingdom of Sweden
Filmklipp:  Sök på orden ”can’t drag us down”
Youtube:  Sök på ”Dakings trailer 2011”
Musik: Adore Delano
Musik: Azis
Musik: After Dark

SLUT FÖR IDAG!
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TRÄFF 7 
RELATIONER

Idag
Idag ska ni prata om olika relationer.
Relationer är kontakt mellan människor.
Idag ska ni prata om vad som
är viktigt för er i relationer som
ni redan har.
Ni ska också prata om vad som 
är viktigt i relationer ni vill ha.

Förberedelser
Det här behöver ni göra innan ni ses.

F Ta fram papper, pennor och annat 
material som ni vill använda.

F Ta fram lappar med orden homosexuell, 
bisexuell, transperson och queer. 

F Ta fram pictogrambilderna 
som ni använder till heteronormen.

F Ta fram figurer som ni vill använda 
i mårundan. 
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Vad ska vi göra idag?
Berätta vad ni ska göra idag.
Idag ska ni prata om relationer.
Mest ska ni prata om kärleksrelationer.

F Namnrunda – säg era namn till varandra
F Mårunda – berätta för varandra hur ni mår idag
F Gruppregler – prata om hur ni ska vara mot varandra
F Hbtq – prata om vad hbtq betyder
F Heteronormen – prata om heteronormen 

med hjälp av pictogrambilderna
F Övning: Mina solstrålar
F Övning: Kärleksrelationer
F Avslutningsrunda
F Vad ska ni göra nästa gång?
F Veckans tips!

Namnrunda
Alla säger sina namn efter varandra.
Ni säger det namn som ni vill bli kallade för.
Ni ska också säga vilket som
är ert pronomen.

Mårunda med figurer
Håll upp en figur eller flera figurer 
som visar hur du känner dig idag.
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Gruppregler
Använd de gruppregler som ni 
kom överens om förra gången
ni träffade varandra.

Hbtq-begreppen
Nu ska ni använda lapparna
där ni har skrivit orden:
Homosexuell
Bisexuell
Transperson
Queer

Visa en lapp i taget och förklara
vad ordet på lappen betyder.
Om det är svårt att komma ihåg
kan ni kolla hur ni gjorde på första träffen.

Heteronormen
Det är viktigt att prata om heteronormen
så att alla känner igen den.
Det är också viktigt att prata om heteronormen
så att alla vet att man inte måste vara
som heteronormen säger att man ska vara.

Om det är svårt att komma ihåg
hur ni kan förklara heteronormen
kan ni kolla hur ni gjorde på första träffen.
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Övning: Mina solstrålar
I den här övningen ska ni tänka på
vilka personer som ni får bra
stöd och energi av.
Det kan också vara saker
som ger dig bra energi.
Att få energi kan vara att få kraft 
och känna sig stark. 

1. F Alla ritar varsin sol.
Rita solstrålar runt din sol.
Det kan vara några solstrålar    
och det kan vara många solstrålar.
Varje solstråle ska vara för någon
eller något som är viktigt för dig.
Det kan vara en person som är viktig, 
eller en grupp eller en sak. 

Bilden är ritad av 
Pelle Johansson
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Rita eller skriv gärna vid
varje solstråle så att det blir
extra tydligt vad solstrålen betyder.

Förklara att solen är du själv.
Solstrålarna är allt som är viktigt för dig.

2. F Samlas när alla är klara
med sina bilder.
Alla berättar om sin sol och
om sina solstrålar.

3. F Prata om nära relationer.
Nära relationer är till exempel
föräldrar, syskon, släktingar eller
andra personer som är viktiga för dig.
Prata också om att olika personer
kan vara viktiga i livet på olika sätt.
Prata om att du behöver olika slags
relationer i livet.

FIKA
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Övning: Kärleksrelationer
Nu ska ni prata om kärleksrelationer.
En kärleksrelation är en relation mellan
två eller flera personer som är kära i varandra.
Ni ska prata om kärlek och
hur relationer kan göras på ett
sätt som är bra för dig.

Säg tydligt att det är
kärleksrelationer som ni ska prata om.

1. F Fråga alla vad kärlek är.
Låt alla tänka i några minuter.

2. F Skriv allas tankar om kärlek
på ett stort papper så att alla kan se.
Fråga alla vad en bra
kärleksrelation är.

3. F Låt alla tänka några minuter.

4. F Skriv sen det som alla har tänkt 
är en bra kärleksrelation.

Använd pictogram-bilder, sclera-bilder 
eller andra bilder om ni vill
eller om ni behöver det!
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Läs upp en sak i taget.
Prata tillsammans om det som
ni har kommit på om kärlek
och om bra kärleksrelationer.

Det är bra att prata om:
F Ni behöver inte tycka lika

eller gilla samma saker som
den ni är kära i eller den ni vill
ha en kärleksrelation med.

F Det är du som bestämmer över
din kärleksrelation.
Personal eller föräldrar bestämmer inte.

F Du kan bara bli ihop med någon
som vill bli ihop med dig.

F Det är viktigt att prata med den du
är kär i eller tillsammans med.
Det är viktigt att ni pratar om
hur ni vill ha det i er relation.

F Det är viktigt att lyssna på den
som du har en kärleksrelation med.
Det är viktigt att respektera
den du har en kärleksrelation med.
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F Gör aldrig något som du inte
tycker känns bra. 
Du bestämmer över dig och
du bestämmer över vad du vill.
Det gäller även om du 
är ihop med någon.

F Om du inte mår bra av en relation
kanske du inte ska ha kvar den
relationen.
Då kan det vara bra att göra slut.

Avslutningsrunda
Berätta kort vad ni har gjort idag.
Alla får säga något om hur de har
haft det idag.

Hur har det varit idag?
Hur känns det?

Nästa gång
Nästa gång ska ni prata
om sex!
Berätta var ni ska ses nästa gång.
Berätta vilken tid ni ska ses nästa gång.
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Veckans tips
Bok: Lätta Sexboken av Inti Chavez Perez
Film: Om sex, Forum SKILL
Tv-serie: Sexbyrån, avsnittet som heter ”Ihop” 
och avsnittet som heter ”Internet”
Musik: Nästan all musik handlar om relationer! 
Applikation: mittprivatliv.se

SLUT FÖR IDAG!
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TRÄFF 8 
SEX

Idag
Idag ska ni prata om sex.
Ni ska prata om lust och respekt
och ni ska prata om gränser.

Ni kan använda er av
alla tips ni får idag för att
tänka både för er själva 
och för att tänka tillsammans.

Förberedelser
Det här behöver ni göra innan ni ses.

F Ta fram papper, pennor och annat 
material som ni vill använda.

F Ta fram lappar med orden homosexuell, 
bisexuell, transperson och queer.

F Ta fram pictogrambilderna 
som ni använder till heteronormen.

F  Ta fram figurer som ni vill använda 
i mårundan. 

F Ha gärna böcker om sex framme,
till exempel Lätta Sexboken
av Inti Chavez Perez.
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Vad ska vi göra idag?
Berätta vad ni ska göra idag.
Idag ska ni prata om sex.
Vad är sex?
Vem kan man ha sex med?

F Namnrunda – säg era namn till varandra
F Mårunda – berätta för varandra hur ni mår idag
F Gruppregler – prata om hur ni ska vara mot varandra
F Hbtq – prata om vad hbtq betyder
F Heteronormen – prata om heteronormen 

med hjälp av pictogrambilderna
F Övning: prata om ord som

har med sex att göra
F Samtal: Vad är sex?
F Samtal: Säga ja och säga nej
F Avslutningsrunda
F Vad ska ni göra nästa gång?
F Veckans tips!

Namnrunda
Alla säger sina namn efter varandra.
Ni säger det namn som ni vill bli kallade för.
Ni ska också säga vilket som
är ert pronomen.

Mårunda med figurer
Håll upp en figur eller flera figurer 
som visar hur du känner dig idag.
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Gruppregler
Använd de gruppregler ni som
ni kom överens om förra gången
ni träffade varandra.

Hbtq-begreppen
Nu ska ni använda lapparna
där ni har skrivit orden:
Homosexuell
Bisexuell
Transperson
Queer

Visa en lapp i taget och förklara
vad ordet på lappen betyder.
Om det är svårt att komma ihåg
kan ni kolla hur ni gjorde på första träffen.

Heteronormen
Det är viktigt att prata om heteronormen
så att alla känner igen den.
Det är också viktigt att prata om heteronormen
så att alla vet att man inte måste vara
som heteronormen säger att man ska vara.

Om det är svårt att komma ihåg
hur ni kan förklara heteronormen
kan ni kolla hur ni gjorde på första träffen.
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Övning: Ordlek om sex
Den här övningen är en hjälp
för att veta vilka ord som ni vill 
använda när ni pratar om sex.
Övningen gör att det blir enklare
att prata om sex.

1. F Välj några ord tillsammans som
handlar om sex på olika sätt.
Skriv de ord ni väljer på lappar.
Det är bra om orden samlag,
sex, knulla, onani, fitta, snippa,
kuk och snopp finns med bland era ord.

2. F Lägg alla lappar i en hög.
Orden ska vara nedåt,
så att ni inte ser vad det står.

3. F Dra en lapp i taget.
Läs ordet som står på lappen.
Kom på andra ord som betyder samma sak.
Om det till exempel står snippa på lappen.
Vilka fler ord finns det?
Fitta, vagina, slida är några ord
som betyder samma sak som fitta.
När ni inte kommer på fler ord
så drar ni en ny lapp.
Kom på ord som betyder samma
som det nya ordet ni dragit ur högen.
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4. F Bestäm vilka ord ni ska använda
i er grupp när ni pratar om sex
och när ni pratar om till exempel
könsorgan.

Ett exempel:
Det står sex på en lapp.
Andra ord som ni har kommit på är
samlag, knulla och ligga.
Ni bestämmer att ni ska använda
ordet knulla.

FIKA

Samtal: Vad är sex?
Prata tillsammans om vad sex
kan vara.
Använd gärna sclera-bilder och pictogram
för att göra det enklare att prata.

Diskutera:
F Vad är sex?
F Är sex och kärlek samma sak?
F Vem kan ha sex?
F Vilka kan ha sex med varandra?
F Kan du ha sex med någon du inte känner?
F Kan du ha sex med din kompis?
F Måste du ha sex?
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Det är också bra att prata om:

Sex kan vara många olika saker
Det finns många olika sätt att ha sex.

Självsex eller onani
Prata om onani och vad
onani betyder.
Var får du onanera?
Var ska du inte onanera?

Sex med andra
Hur vet du om någon vill
ha sex med dig?
Hur vet du om du själv vill ha sex
med någon annan?

Lust
Prata gärna om lust.
Vad är lust?
Hur känns lust?
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Samtal: Säga ja och säga nej
Övningen är för att prata om 
att sätta gränser.
Det betyder att säga ja eller nej.

Ni ska prova att säga ja och nej
på olika sätt och till olika saker.
Ni ska vara två och två.

1. F Ställ en fråga till varandra.

Förslag på frågor:
Vill du ha en kopp kaffe?
Får jag prova din jacka?
Vill du följa med mig till biblioteket?
Vill du kolla på film med mig?
Vill du ha en kram?

2. F Ni ska svara ja eller nej på frågorna. 
Prova att säga ja och nej på olika sätt.
Prova att till exempel svara tyst, högt, 
svara med glad röst och med arg röst.  

3. F Den som frågar måste lyssna
och respektera svaret.

Prata i hela gruppen om hur det
kändes att säga ja och nej.
Hur kändes det att bli lyssnad på?
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Det är bra att prata om:
F Det är viktigt att säga ja

om du vill ha sex.
F Det är viktigt att säga nej

om du inte vill ha sex.
F Bara du kan bestämma vad du vill.
F Bara du kan bestämma vad du inte vill.
F Det är den som minst vill ha sex 

som bestämmer!

Enskilt: Vad är sex för mig?
Övningen är för att alla ska få
chans att tänka för sig själva 
på vad sex är för en själv.

Lägg gärna fram till exempel
Lätta Sexboken eller olika bilder
så att alla kan titta på dem.

Det är viktigt att ni bara 
tänker för er själva. 
Ni ska inte berätta för  
de andra i gruppen.
Tänk själv på frågan:
Vad är sex för mig?
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Avslutningsrunda
Berätta kort vad ni har gjort idag.
Alla får säga något om hur de har
haft det idag.

Hur har det varit idag?
Hur känns det?

Nästa gång
Nästa gång ska ni prata
om hbtq och kultur!
Berätta var ni ska ses nästa gång.
Berätta vilken tid ni ska ses nästa gång.

Veckans tips
Bok: Lätta Sexboken av Inti Chavez Perez
Film: Om sex, Forum SKILL
Tv-serie: Sexbyrån, avsnittet som heter ”Sex”
Hemsida:  www.safunkarsex.se
Applikation: mittprivatliv.se

SLUT FÖR IDAG!

115



116



TRÄFF 9 
KOLLA KULTUREN

Idag
Idag ska ni prata om
hbtq-personer och kultur.
Kultur betyder till exempel 
böcker, filmer och musik.

Det kan vara svårare att hitta
hbtq-personer i kulturen
för de får inte vara med lika ofta
som personer som inte är hbtq.

Idag kan ni besöka ett bibliotek 
och prata med en bibliotekarie.
Om ni inte besöker ett bibliotek
kan ni göra övningarna
som finns i Hbtq-handboken.

Om ni ska besöka ett bibliotek
så behöver ni planera det i förväg. 
Då kan ni få träffa någon som jobbar 
där och kan berätta för er om bra böcker.
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Förberedelser

Det här behöver ni göra innan ni ses.

Studiebesök
F Kontakta närmaste bibliotek och

boka en tid med en bibliotekarie.
F Skriv frågor till bibliotekarien

innan ni ska träffa personen.  

Vanlig träff
F Ta fram papper, pennor och annat 

material som ni vill använda.
F Ta fram lappar med orden homosexuell, 

bisexuell, transperson och queer.
F Ta fram pictogrambilderna 

som ni använder till heteronormen.
F Ta fram figurer som ni vill använda 

i mårundan.
F Bjud in en bibliotekarie eller

någon annan som kan berätta om
hbtq och kultur.
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Utflykt: Biblioteket

Det är bra om ni har förberett frågor
som ni har med er till bibliotekarien.
Ni kan också be bibliotekarien
i förväg om att hen ska läsa 
något för er eller visa sina bästa
böcker om hbtq-personer.

Exempel på frågor till bibliotekarien:

F Varför handlar så många böcker
om heterosexuella personer?

F Varför handlar så många böcker 
om cis-personer?

F Hitta på fler frågor!
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OM DET BLIR EN VANLIG TRÄFF:

Vad ska vi göra idag?
Berätta vad ni ska göra idag.
Idag ska ni prata om hbtq-personer
och ni ska prata om kultur.

F Namnrunda – säg era namn till varandra
F Mårunda – berätta för varandra hur ni mår idag
F Gruppregler – prata om hur ni ska vara mot varandra
F Hbtq – prata om vad hbtq betyder
F Heteronormen – prata om heteronormen 

med hjälp av pictogrambilderna
F Besök
F Avslutningsrunda
F Vad ska ni göra nästa gång?
F Veckans tips!

Namnrunda
Alla säger sina namn efter varandra.
Ni säger det namn som ni vill bli kallade för.
Ni ska också säga vilket som
är ert pronomen.

Mårunda med figurer
Håll upp en figur eller flera figurer 
som visar hur du känner dig idag.
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Gruppregler
Använd de gruppregler som ni 
kom överens om förra gången
ni träffade varandra.

Hbtq-begreppen
Nu ska ni använda lapparna
där ni har skrivit orden:
Homosexuell
Bisexuell
Transperson
Queer

Visa en lapp i taget och förklara
vad ordet på lappen betyder.
Om det är svårt att komma ihåg
kan ni kolla hur ni gjorde på första träffen.

Heteronormen
Det är viktigt att prata om heteronormen
så att alla känner igen den.
Det är också viktigt att prata om heteronormen
så att alla vet att man inte måste vara
som heteronormen säger att man ska vara.

Om det är svårt att komma ihåg
hur ni kan förklara heteronormen
kan ni kolla hur ni gjorde på första träffen.
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Besökaren berättar
Om ni har bjudit in en bibliotekarie
eller någon annan som kan mycket
om hbtq och kultur så pratar ni
med den personen om böcker,
filmer, seriealbum och annat
som har hbtq-tema.
Kanske kan er besökare läsa högt ur något
som den vill tipsa om.
Ni kan också tipsa varandra 
om bra kultur med hbtq-tema.

FIKA

Övning: Titta i kulturen
Övningen gör ni tillsammans.
Ni ska leta efter hbtq-personer 
och hbtq-teman i kulturen.

1. F Leta i till exempel dagstidningar, böcker, 
eller på hemsidor vilka teater-föreställningar
som visas på en teater nära er.
Leta efter hbtq-personer och
hbtq-teman i kulturen.
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2. F Ställ frågor till materialet som ni hittat.
Exempel: 
Vilka relationer handlar det mest om?
Vilka kroppar och personer
får vara med?
Vilken hudfärg får vara med?
Har någon en funktionsnedsättning
eller normbrytande funktionalitet?
Har någon ett könsuttryck eller 
könsidentitet som bryter mot normerna?

3. F Varför tror ni att det är ovanligt med
hbtq-personer i kulturen?
Varför tror ni att mycket handlar 
om heteronormen?

4. F Avsluta med att prata om
att det finns hbtq-personer
i kulturen! 
Det är svårt ibland att hitta
hbtq-personer och hbtq-teman
men de finns där!

5. F Gör en lista med tips på 
de saker som ni hittar som handlar om 
hbtq-personer.
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Avslutningsrunda
Berätta kort vad ni har gjort idag.
Alla får säga något om hur de har
haft det idag.

Hur har det varit idag?
Hur känns det?

Nästa gång
Nästa gång ska ni prata
om rättigheter igen!
Ni ska prata om vilka
rättigheter alla har.
Berätta var ni ska ses nästa gång.
Berätta vilken tid ni ska ses nästa gång.
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Veckans tips
Titta på en film, gå på en teater eller 
läs en bok tillsammans.
Det är inte lätt att hitta filmer
och böcker på svenska 
som har hbtq-tema.

Film: Dyke Hard, Bitte Andersson
Film: Patrik 1,5, Ella Lemhagen
Film: Kyss mig, Alexandra-Therese Keining
Film: Lucky Blue, kortfilm, Håkon Liu, 
sök på orden ”Lucky Blue” på internet
Musikal-film: Rocky Horror Picture Show
Musikal-film: Hedwig and the Angry Inch 
Musikal-film: 8 femmes

SLUT FÖR IDAG!
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TRÄFF 10 
MINA  
RÄTTIGHETER

Idag
Efter alla samtal ni har haft och 
alla övningar ni har gjort 
på träffarna så ska
ni tänka på vilka rättigheter
ni själva har som personer.

Idag ska ni lära er mer om
era egna rättigheter och hur
ni kan använda rättigheterna.

Förberedelser
Det här behöver ni göra innan ni ses.

F Ta fram papper, pennor och annat 
material som ni vill använda.

F Ta fram lappar med orden homosexuell, 
bisexuell, transperson och queer.

F Ta fram pictogrambilderna 
som ni använder till heteronormen.

F Ta fram figurer som ni vill använda 
i mårundan.

127



Vad ska vi göra idag?
Berätta vad ni ska göra idag.
Idag ska ni prata om rättigheter.
Ni ska prata om de rättigheter ni har.

F Namnrunda – säg era namn till varandra
F Mårunda – berätta för varandra hur ni mår idag
F Gruppregler – prata om hur ni ska vara mot varandra
F Hbtq – prata om vad hbtq betyder
F Heteronormen – prata om heteronormen 

med hjälp av pictogrambilderna
F Övning: Vilka är mina rättigheter?
F Övning: Vad kan jag göra?
F Avslutningsrunda
F Vad ska ni göra nästa gång?
F Veckans tips!

Namnrunda
Alla säger sina namn efter varandra.
Ni säger det namn som ni vill bli kallade för.
Ni ska också säga vilket som
är ert pronomen.

Mårunda med figurer
Håll upp en figur eller flera figurer 
som visar hur du känner dig idag.
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Gruppregler
Använd de gruppregler som ni 
kom överens om förra gången
ni träffade varandra.

Hbtq-begreppen
Nu ska ni använda lapparna
där ni har skrivit orden:
Homosexuell
Bisexuell
Transperson
Queer

Visa en lapp i taget och förklara
vad ordet på lappen betyder.
Om det är svårt att komma ihåg
kan ni kolla hur ni gjorde på första träffen.

Heteronormen
Det är viktigt att prata om heteronormen
så att alla känner igen den.
Det är också viktigt att prata om heteronormen
så att alla vet att man inte måste vara
som heteronormen säger att man ska vara.

Om det är svårt att komma ihåg
hur ni kan förklara heteronormen
kan ni kolla hur ni gjorde på första träffen.
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Övning: Vilka är mina rättigheter?
Övningen är för att ni ska kunna 
tänka på era rättigheter i vardagen.
Om ni vet om era rättigheter
kan ni känna er trygga med
att ni har rättigheter och
att ni kan använda er av era rättigheter.

1. F Ta fram lapparna med
lagtexter och med citat från
Träff 2.
Läs igenom dem igen.

2. F Nu ska ni visa vad ni tycker om 
olika meningar.
De som håller med om en mening
ställer sig upp eller räcker upp handen 
eller gör något annat som passar er.

Tänk på vad du själv tycker.
Några som håller med om meningen
får gärna berätta om varför
de valde att hålla med.

Berätta att det är okej
att ändra sig när andra har
berättat varför de valde som de gjorde. 
Säg de meningar först
som du tycker är viktiga.
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Alla meningarna finns i lagarna
och konventionerna som ni pratade om
på träff 2.

En konvention är något viktigt som 
flera länder har kommit överens om. 

Lagarna och konventionerna är:
– FN:s konvention om mänskliga rättigheter.
– FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning.
– LSS, Lagen om stöd och service för
vissa funktionshindrade.
– Diskrimineringslagen.

F Inga människor ska behöva
göra sådant som de mår dåligt av.

F Alla svenska medborgare över 18 år 
som är folkbokförda i Sverige har rätt 
att rösta i landet.                          

F Du bestämmer själv vad du vill
göra med ditt liv.

F Du bestämmer vad du vill göra
på din fritid.

F Du vet vad som är bäst för dig.
F Du bestämmer om du är tjej,

om du är kille eller om du är
något annat kön.

F Du bestämmer själv vem du blir kär i 
eller vilka du blir kär i.

F Ingen får reta dig för den du är.
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3. F Tänk gärna på egna meningar
som är viktiga för er.
Tänk på vilka fler rättigheter
som är viktiga för er i
vanliga situationer i vardagen. 

4. F Prata om att alla meningarna är rättigheter
och att de finns i lagarna och konventionerna
som ni pratat om i Träff 2.

FIKA

Övning: Vad kan jag göra?
Det är bra att få öva på
vad ni kan göra om era
rättigheter inte känns självklara.

Berätta för varandra om situationer 
och händelser som ni har varit med om
eller situationer som ni är oroliga
för ska hända i framtiden.

1. F Alla tänker på en eller flera
situationer som kan vara jobbiga
för hbtq-personer och funkispersoner.
Berätta att det inte måste vara
något som ni själva har varit med om.

2. F Skriv alla era situationer.
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Exempel på situationer:
Personer pratar inte med mig.
De pratar med min personal istället.

Alla tycker att jag är en tjej,
men jag är inte en tjej.

Jag får inte hjälp med att
köpa sexleksaker fast jag ber om hjälp.

3. F Välj tre situationer tillsammans.
Tänk på vad ni kan göra.

Exempel på vad ni kan göra:
Hitta på svar till dumma frågor.
Skriv ett mejl och protestera.
Skriv till en tidning.
Gör en arg sång.
Skriv ett brev eller mejla
till en politiker.

Om dina rättigheter har kränkts
kan du också anmäla den person 
eller de personer 
som har kränkt dina rättigheter.

Det kan du göra till DO. 
DO betyder Diskrimineringsombudsmannen.
Du kan också kontakta en diskrimineringsbyrå.   
De hjälper dig att göra en anmälan. 
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Att kränka någon är att säga något 
eller att göra något så att 
en person känner sig mindre värd. 

Avslutningsrunda
Berätta kort vad ni har gjort idag.
Alla får säga något om hur de har
haft det idag.

Hur har det varit idag?
Hur känns det?

Veckans tips
Fortsätt att prata med varandra!

Youtube: Sök på Handisam på Youtube. 
De har gjort filmer om tillgänglighet och rättigheter.

SLUT FÖR IDAG!
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ORDLISTA 
HBTQ är en förkortning av flera ord. 
H står för Homosexuell, B för Bisexuell, 
T för Transperson och Q för Queer. 
Hbtq är sexuell läggning, könsidentitet 
och könsuttryck.
Här kan du läsa om flera ord och förkortningar 
som finns i texterna i Hbtq-handboken.

A    Aktivism
Aktivism kan vara att du protesterar 
mot ett politiskt beslut eller en politisk åsikt. 
Du kanske gör en aktivitet som visar att du 
inte håller med om det beslutet eller den åsikten.

Asexuell
En asexuell person blir oftast inte intresserad
av att ha sex någon annan. 
De flesta asexuella personer blir kära.  

Asyl
Asyl är det skydd som en stat 
kan erbjuda en person som har flytt 
sitt land på grund av förföljelse.
Att söka asyl är en mänsklig rättighet.
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B    Binder
En binder är ett hjälpmedel 
för att platta ut brösten så att du får 
en platt bröstkorg.

Bisexuell
En bisexuell person kan bli intresserad av
och kär i både tjejer och killar.

C    Cisperson
En cisperson är en person där kropp, 
juridiskt kön, könsidentitet och könsuttryck 
är samma som tvåkönsnormen. 

Det är till exempel en person som föddes 
med snippa och det står ”kvinna” i folkbokföringen. 
Personen trivs med att kallas hon.  
En cisperson är inte är en transperson. 

Cisnormen
Cisnormen menar att alla ska identifiera sig
med det kön man fick vid födelsen.

D   Diskriminering
Att diskriminera är att inte behandla alla lika. 
Det är att göra skillnad på människor. 
I Sverige finns en lag mot diskriminering.  
Lagen gäller på arbetet, hemma och i skolan.
Det är förbjudet att diskriminera på grund av:
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F Kön
till exempel man eller kvinna.

F Etnisk tillhörighet
till exempel etiopisk eller svensk.

F Religion eller annan tro
till exempel islam. 

F Sexuell läggning
till exempel homosexuell. 

F Funktionsnedsättning
till exempel att ha svårt att höra. 

F Könsidentitet eller uttryck
till exempel en man som har kvinnokläder. 

F Ålder

Drag eller att draga 
Att draga betyder att leka med könsuttryck. 
Ofta genom att överdriva typiskt manliga uttryck 
eller typiskt kvinnliga uttryck. 

En drag-queen överdriver typiskt kvinnliga uttryck.
En drag-king överdriver typiskt manliga uttryck. 
Det är inte samma sak som att vara transvestit. 

Drag är ofta något politiskt. 
Både kvinnor och män kan vara drag-queen 
och drag-king.
Crossdrag är att blanda olika könsuttryck. 

F    Feminin 
Feminin är sätt att vara på eller se ut
som anses passa för kvinnor.
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FN
FN är en förkortning och betyder 
Förenta nationerna. 
FN är ett samarbete mellan olika länder i världen.

Funkis
Funkis är ett annat sätt att säga
ordet funktionsnedsättning eller ett ord 
som kan användas istället för en person 
med funktionsnedsättning. 

Funktionshindrad 
Funktionshindrad kan betyda att det finns 
svårigheter som gör att en person 
blir hindrad i samhället. 
Men personen själv är inte funktionshindrad.
 
Funktionsnedsättning
Funktionsnedsättning är när en funktion i kroppen 
fungerar på ett annat sätt än vad som är normen. 
En person kan ha en funktionsnedsättning. 

Funktionsnormen
Funktionsnormen tänker inte på att någon 
kan ha en funktionsnedsättning. 
Samhället byggs från den normen, 
till exempel att det inte finns hissar i alla hus 
eller att texter inte finns på lättläst svenska.  

Funkofobi
Funkofobi är när någon blir dåligt behandlad 
för att personen har en funktionsnedsättning.  
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H   Handbok
En handbok är en bok där det står 
mycket om hur du kan göra en viss sak. 
Till exempel Hbtq-handboken. 
En handbok beskriver hur du kan göra
saker i en bra ordning.

Heterosexuell 
En heterosexuell kille kan bli intresserad av
och kär i tjejer.
En heterosexuell tjej kan bli intresserad av
och kär i killar.
Heterosexuella följer normen.
Därför får de ofta fördelar i samhället.  

Heteronormen
Heteronormen tänker att tjejer bara kan bli 
kära i killar och att killar bara kan bli kära i tjejer.

Homofobi
Homofobi är när någon blir dåligt behandlad 
för att personen är homosexuell eller bisexuell.

Homosexuell
En homosexuell person kan bara bli intresserad 
av och kär i personer som har samma kön. 
En tjej som bara blir intresserad av och kär i tjejer 
kallas lesbisk eller flata. 
En kille som bara blir intresserad av och kär i killar 
kallas bög. 
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I    Icke-binär 
En icke-binär person känner sig inte som man 
och inte som kvinna heller. 
Ibland är icke-binär en rubrik för alla som inte 
följer tvåkönsnormen. 
Två exempel på icke-binära identiteter är
intergender eller genderqueer. 
Ordet betyder inte samma sak
för alla som är icke-binära.
En del känner sig som både tjej och kille. 
Andra icke-binära tycker att de är mellan 
att vara tjej och kille. 
Många icke-binära känner sig inte som något kön. 
Det finns icke-binära som vill ändra kroppen 
med hormoner och operation. 

Icke-vit
Icke-vit används för att beskriva en person
som bryter mot vithetsnormen.

Identitet
Identitet är den egna känslan och vetskapen 
om vem man är.

Insemination
Insemination betyder att en person
blir gravid genom att spermier placeras i 
personens livmoder utan att den har samlag.
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Intersektionalitet
Intersektionalitet är ett annat ord för normsamverkan.
Det är att kunna visa och förstå hur makt fungerar 
och hur makt påverkar människor. 
Intersektionalitet är att förstå att alla
påverkas av flera normer
eftersom vi är flera saker samtidigt.
Till exempel bisexuell, cisperson och jude. 

K   Konvention
En konvention är en överenskommelse
mellan flera länder.

Kärleksrelation
I en kärleksrelation är en eller flera kära i varandra.
Eller sexuellt attraherade av varandra.
Eller både kära och sexuellt attraherade av varandra.

Kön
På RFSL tycker vi att det är viktigt 
att förstå att kön har olika betydelser. 
Därför brukar vi beskriva kön på flera sätt:

F Könsidentitet 
Kön man känner sig som. 
Kön man vill att andra ska tänka att man har. 

F Könsuttryck 
Det kön man visar genom till exempel kläder. 

F Biologiskt kön
Det könsorgan man har inuti kroppen 
och könsorgan utanpå kroppen. 

F Juridiskt kön 
Personnummer och det kön man har i passet.

F Språkligt kön 
Om man är hen, den, hon eller han. 
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Könsöverskridande uttryck
Könsöverskridande uttryck betyder att 
en persons könsuttryck eller könsidentitet 
går över heteronormens idéer 
om hur den personen ska se ut.

M   Maskulin  
Maskulin är sätt att vara på eller se ut 
som anses passa för män.

N   Normer
Normer är regler i samhället om hur det är 
vanligt att vara, vanligt att leva och vanligt att se ut. 
Normer finns inte i skrift på papper. 
Man märker normer när någon bryter mot dem. 
Ibland kan de hända tråkiga saker för den 
som bryter mot normer.
Personen kan till exempel bli kallad elaka saker.
Den som följer många normer får ofta 
fler möjligheter och mer makt i livet.

Följder av normer 
F De som följer normen får oftast fördelar

och får mer makt.
F De som bryter normen blir utan fördelar

och får mindre makt.
F De som bryter normen kan bli ignorerade.
F De som bryter normen kan få straff. 

Ignorera en person är att låtsas som att personen
inte finns.  
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Normkritik
Normkritik betyder kritik av normer
som inte är bra för alla. 
Normkritik är ett sätt för att skapa mer jämlikhet. 
Jämlikhet är att alla människor har samma värde
och att alla behandlas lika. 
Det är att byta fokus från personer som bryter 
mot normer och istället studera det som många 
tycker är ”normalt”.

Normsamverkan
Normsamverkan är att olika normer hör ihop
och att normerna påverkar varandra.

P    Pansexuell
En pansexuell person kan bli intresserad
av och kär i alla kön och könsidentiteter. 

Passera
Passera betyder att andra ser dig som 
det kön du vet att du är. 
Ingen ifrågasätter ditt kön.

Pronomen
Pronomen är till exempel hon, han, hen och den. 
Det är det ord jag vill bli kallad när andra 
pratar om mig. 
Till exempel: Hen är snäll. Jag tycker om hen. 
En del vill bli kallade vid förnamn i stället för 
med pronomen. 
Om man är osäker på en persons pronomen
kan man fråga när ni är ensamma: 
Vilket pronomen vill du att jag använder 
när jag pratar om dig?
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Q   Queer
Queer är när din sexualitet eller 
könsidentitet inte passar in i normen. 
När du känner och tycker att 
det finns fler kön än bara två. 
När du känner och tycker att 
det finns fler sexuella läggningar
än heterosexuell, bisexuell och homosexuell.

R    Rasism
Rasism är när någon blir dåligt behandlad 
för till exempel sin hudfärg, kultur eller religion. 

Rasism är att dela in människor i olika grupper
och tro och säga att människor på grund av 
sitt utseende eller sin kultur har olika egenskaper. 
Rasism är att tycka att grupperna är olika värda 
och att de borde hållas åtskilda. 
Rasism är att tycka att alla utom 
vita personer är mindre värda. 
Rasism kan vara både inbyggt i samhället 
och att en person är rasistisk.

Relation
Relation är hur du är med andra 
och hur ni känner för varandra. 
Det kan till exempel vara med vänner, 
med familj eller med någon du är kär i.

Rättighet
Rättighet är vad att du har rätt till.
Det finns rättigheter som står i lagar.
Det finns rättigheter som står i konventioner.
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S    Sexualitet
En persons sexualitet är vem man blir kär i, 
vem man blir sexuellt intresserad av,
vem man har sex med och vem man vill 
ha en relation med. 

T    Trakasserier
Trakasserier är att fortsätta göra eller säga
något om en person som den personen
inte tycker om att du säger eller gör.

Transfobi
Transfobi är när någon behandlas dåligt 
för att den är transperson. 

Transperson
En transperson är en person som bryter mot 
samhällets normer om kön och könsidentitet. 
En transperson kan vara homosexuell, bisexuell,
asexuell eller något annat. 

Vill du veta mer om trans?
Läs på hemsidan www.transformering.se 

Transsexuell
En transsexuell person är en man eller kvinna 
som inte har samma könsidentitet som det 
juridiska kön man fick vid födseln. 

Därför kanske personen vill byta 
juridiskt kön och ändra kroppen.  
Det går att göra med hormoner och operation.
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Transvestit
En transvestit är till exempel en man som ibland 
klär sig som andra tänker att kvinnor klär sig.
Kanske använder den personen ett annat namn
och pronomen då.

Tvåkönsnormen
Tvåkönsnormen menar att det bara finns 
två kön och att könen är olika. 

V   Vithetsnormen
Vithetsnormen menar att det är normalt att 
ha vit hudfärg och att vita har fördelar, 
till exempel ekonomiskt och politiskt. 

Vi har pratat med flera personer, läst böcker 
och läst på hemsidor för att kunna skriva 
och berätta om alla ord du nu har läst. 

Vi har till exempel läst:
Vi andas samma luft - Grunden
Lätta Sexboken - Inti Chavez Perez
Queera berättelser - RFSL Stockholm
Transformering.se - RFSL UNgdom

147





HAR DU VARIT MED OM
NÅGOT JOBBIGT?

Här är fyra tips på ställen
som du kan få hjälp av
om någon har gjort dig illa 
eller varit dum mot dig.

Det kan vara att någon har gjort
dig illa på ett eller flera sätt.
Det kan vara att någon har sagt 
elaka och kränkande saker till dig.
Det kan vara att någon har tagit 
på din kropp fast du inte ville.
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DO – Diskrimineringsombudsmannen
Hit kan du höra av dig om du har blivit 
diskriminerad av en eller flera personer.
Diskriminering är när du blir sämre behandlad 
än andra personer på grund av:

F  Kön 
F   Könsöverskridande identitet eller uttryck 
F   Etnisk tillhörighet 
F  Religion eller annan trosuppfattning 
F  Funktionsnedsättning 
F  Sexuell läggning  
F   Ålder

Hemsida: www.do.se
Klicka på lättläst och sök efter
diskriminerings-grunderna.

Diskrimineringsbyråer
Det finns många andra som också
jobbar med diskriminering.
De kallas för Antidiskrimineringsbyråer.

På en hemsida som heter
www.diskriminering.se
finns det en lista över alla 
antidiskrimineringsbyråer i Sverige.



We rise again
We Rise Again är en riksorganisation för 
personer med funktionsnedsättning 
som har blivit utsatta för sexuellt våld.
Hemsida: http://www.weriseagain.org/kontakta-oss/

RFSL’s Brottsofferjour
Om du som hbtq-person har blivit
hotad, kränkt eller om någon har slagit dig
kan du höra av dig till RFSL’s brottsofferjour.
Även anhöriga och vänner till
hbtq-personer som någon varit dum mot
kan höra av sig till RFSL’s brottsofferjour.
Telefon: 020 – 34 13 16
Mail: boj@rfsl.se
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FN:s konvention om mänskliga rättigheter
Alla människor är födda fria och är lika mycket värda. 

Konventionen om rättigheter för personer med  
funktionsnedsättning
Respekt för att alla människor har ett värde,  
respekt för att alla ska kunna bestämma om sig själva  
och kunna välja och klara sig så bra som möjligt.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
LSS är en Rättighetslag som ser till att du har rättigheter.  
Du kan söka om du behöver någon hjälp,  
till exempel bostad med särskild service, daglig verksamhet,  
kontaktperson eller personlig assistans.

LSS handlar om att:
F Få möjlighet att leva ett liv ”som alla andra”.
F Bli självständig.
F Vara med i samhället. 

Diskrimineringslagen
Diskriminering är att en person blir orättvist behandlad  
eller sårad och ledsen.  
Diskriminering är förbjuden om det beror på: 

F Kön
F Etnisk tillhörighet 
F Religion eller annan tro 
F Sexuell läggning
F Funktionsnedsättning 
F Otillgänglighet
F Könsidentitet eller uttryck
F Ålder
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Läraren Sapfo som levde på ön Lesbos, dör.

Kristina blir drottning i Sverige.

Konstnären Frida Kahlo föds.

Sångaren Bessie Smith är populär i USA. 

I Sverige tillåter lagen sex mellan personer av samma kön.

Allan Hellman är den första att komma ut  
som homosexuell i svensk media.

Efter Stonewall hålls den först Pride-paraden i New York.

Första gaydemonstrationen är i Örebro. 

Sverige blir första land i världen med att transpersoner  
kan få ändra juridiskt kön.

Två viktiga saker händer: 
F Socialstyrelsen tar bort homosexualitet från  

sin lista på diagnoser. 
F Audre Lorde säger: Vi måste kämpa mot flera  

förtryck samtidigt. 
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Filmen Paris is Burning visas på bio. 

Lag mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning.  

Två viktiga saker händer: 
F Sexuell läggning och kön blir skäl för att kunna söka asyl i Sverige. 
F Lag om insemination för kvinnor som är sambo eller  

registrerad partner med en annan kvinna. 

Många saker händer: 
F Könsneutral äktenskapslagstiftning. 
F Transvestism slutar vara psykisk sjukdom. 
F Det blir förbjudet i lag att diskriminera på grund av  

könsöverskridande identitet och uttryck.
F Ändring i namnlagen så att du som är vuxen själv får välja ditt namn. 

Även om du är tjej och väljer ett namn som är vanligt på killar. 

Kravet på sterilisering tas bort ur lagen om könstillhörighet.  
Det betyder att tvångs-steriliseringar av transpersoner slutar. 

Tre viktiga saker händer: 
F Laverne Cox är första öppna svarta transkvinna 

på omslaget till en av de mest kända tidningarna i USA. 
F Conchita Wurst vinner Eurovision. 
F Sàpmi Pride ordnas i Kiruna.

Saga Becker är första transperson som vinner  
en guldbagge för Bästa kvinnliga huvudroll.
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