
Lektionsplanering

Hbtq – vad betyder det?

Ord och begrepp att förklara
Normer, lagar, könstillhörighet, binära, icke binära, cis, könsidentitet, transsexuell, transeo, intersexva-
riationer, könsbekräftande behandling 

Frågor att besvara
Vad är normer? Ge exempel

Vad är lagar? Ge exempel

Vad betyder orden binärt och icke binärt?

Vad innebär det att vara en cis-person?

Vad innebär det att vara en transsexuell person?

Resonera och förklara
Om du är transsexuell, innebär det att du är 
attraherad av samma kön? 
Eller har det inte med saken att göra? Förklara.

I samhället är det norm att vara tydlig med att 
könsbestämma människor direkt från födseln, 
varför tror du att det är så? 
Är det kulturellt eller bara en vanesak?
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Hbtq - orden förklaras

Hbtq är ett samlingsnamn och en förkortning 
för homosexuella, bisexuella, transpersoner 
och personer som identifierar sig som queer 
eller intersexperson. Hbtqi-rörelsen samlar 
personer inom hbtqi-spektrat och värnar om 
deras rättigheter och intressen.
Homosexualitet och bisexuallitet handlar om 
sexuell läggning, medan trans handlar om 
könsidentitet och queer kan beröra både och. 
Hur ens sexuella läggning och könsidentitet ska 
definieras bestäms helt utifrån en själv.



Resonera och förklara 

Debatten kring det binära könssystem samhället använder är relativt nytt. Yrkestitlar som ”brandman” 
och ”sjuksköterska” markerar att det inte är länge sedan dessa yrken förutsatte att utövaren av yrket 
tillhörde en av de två könen som ingår i det binära könssystemet, och tex. toaletter är ofta könsmarke-
rade efter samma binära system. 

Hur långt tycker du samhället ska gå för att göra ord, yrkesval och aktiviteter könsneutrala? Skulle vi 
tex kunna benämna ovanstående yrkestitlar som ”sjukskötare” och ”brandsoldat”? Och ska den som 
behöver använda en offentlig toalett kunna göra det utan att samtidigt behöva könsdefiniera sig? 

Finns det fler tillfällen/aktiviteter/ord/ställen som skulle kunna ändras? Varför/varför inte tycker du? 
Tycker du vi ska använda hen som pronomen för alla i offentliga sammanhang, eller enbart som utbyte 
för ”han eller hon” i text och tal? Diskutera i klassen. Låt en elev moderera diskussionen, alltså leda 
den. Försök att dra slutsatser av fördelar och nackdelar som nämns i diskussionen. 

Vad kan du göra om en klasskompis behandlas illa på grund av att hen är tjej/kille/ickebinär? 

Kreativa uppgifter
Hur var det förr att vara en transperson? Sök efter en person, 
ett människoöde. Ett tips kan vara Ulrika Eleonora Stålham-
mar som levde i slutet av svenska stormaktstiden. Presentera  
det på valfritt sätt.

I Indien kan man registrera ett tredje kön. 
Ta reda på mer om bakgrunden till detta, hur/när/varför detta 
uppkommit och hur det fungerar i samhället. Är det en norm 
lika accepterad som det binära könssystemet? Accepteras det 
”tredje könet” på samma sätt som ”kvinna” och ”man” eller 
värderas det ”mer” eller ”mindre”? Skriv en artikel om det 
eller gör en podd.
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LGR 11

Biologi årskurs 7-9 
Människans sexualitet och reproduktion 
samt frågor om identitet, jämställdhet, rela-
tioner, kärlek och ansvar.

Samhällskunskap årskurs 7-9 
Individer och gemenskap. Ungdomars identi-
teter, livsstilar och välbefinnande och hur 
detta påverkas av socioekonomisk bakgrund, 
kön och sexuell läggning



Kreativa uppgifter 

Gör en affisch som förklarar de olika orden, trans, cis, binär och icke binär.
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