
TIPS FÖR ATT STARTA EN SAMTALSGRUPP

  OM HBTQ, NORMER OCH RÄTTIGHETER



5

14

24

32

38

44

53

58

64

70

76

83

92

97

103

Författare: Emma Rasmusson, Johanna Nyberg
Textgranskare: Lisa Ericson, Kristina Ullgren
Formgivare: Eva Wilsson
Foto sid 4 och 12: Mahshid Rasti
Översättare: Eva Bernhardtson
Tryck: Gävle Owffset, 2015
ISBN: 978-91-983058-0-7

INNEHÅLL

Introduktion

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

Viktiga ord

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3



INTRODUKTION

Vi vill börja med att säga hurra  
för att ni ska starta en samtalsgrupp!

Att starta en samtalsgrupp om normer  
och att kritisera normer är ett bra sätt  
att prata om hbtq och rättigheter. 
Hbtq står för homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och queera personer.  

Det är viktigt att alla får prata om  
hur vi känner oss, vilka vi är och också  
vad vi har rätt till. 

Vilka vi är
Det är Funkisprojektet som har gjort handboken.
Funkisprojektet drivs av RFSL Stockholm och RFSL Förbundet. 
RFSL står för Riksförbundet för homosexuella, bisexuella,  
transpersoner och queera personer.

Vi arbetar för att motverka förtryckande normer kopplat  
till funktionsvariationer, sexualitet och könsidentitet. 
Vi vill att ska ha möjlighet att vara  
den man önskar och leva det liv man vill!
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Att känna sig nedtrampad är att känna sig  
dålig och mindre värd än andra människor. 
Och så ska det inte få kännas!

Det finns två tankar med samtalsgrupperna:
F Att hbtq-personer ska få dela erfarenheter  

och lära sig mer om sina rättigheter.
F Att alla personer som bor på ett boende  

eller jobbar på daglig verksamhet får mer  
kunskap om hbtq.  

Samtalsgruppen ska vara en plats där deltagarna  
diskuterar och lyssnar på varandra.  
Alla kan också lära sig mycket om hbtq och rättigheter.

Vi hoppas att denna handbok ger idéer för samtal! 

Trygghet
Det är viktigt att fundera på hur alla i gruppen 
fungerar tillsammans så att det blir bra. 
En trygg miljö betyder mycket. 

När ni pratar om till exempel hbtq och sex, 
så kanske någon blir arg eller ledsen.  
Därför är det bra att veta vem ni kan kontakta  
för att få hjälp och stöd.  
Det kan exempelvis vara närmaste RFSL-avdelning.  
Gör gärna en lista i förväg så att ni vet vart ni ska  
ringa eller mejla om det blir jobbigt. 

Tack!
Det finns några personer som har hjälpt oss mycket 
när vi har arbetat med Hbtq-handboken.

De som hjälpt oss är:
Lena Lagren på Örebro kommun som jobbar med 
ett projekt som heter ”RoS – relationer och sexualitet”.

Ellinor, Malin och Ola på UNG-habiliteringen i Stockholm.

Alla deltagare i vår referensgrupp!

Till den här handboken har vi hämtat inspiration 
från ett metodmaterial som heter:
”Transit – en samtalsmetod för att arbeta stärkande
med unga transpersoner”. 
Metodmaterialet ”Transit” har RFSL Stockholm tagit fram.

Vad vi vill
Hbtq-handboken är för dig som bor på gruppboende
och/eller jobbar på daglig verksamhet.
Boken innehåller tips för att starta en samtals-grupp.
En grupp där ni pratar om hbtq, normer och rättigheter.

I Funkisprojektet pratade vi med hbtq-personer  
som bodde på gruppboenden eller jobbade på  
dagliga verksamheter. 

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

Det tycker vi är en bra beskrivning av varför  
det är bra att starta en samtalsgrupp.  
Vi vill göra det enklare att prata om hbtq  
och om rättigheter. 
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När personen har pratat klart kan den säga  
nästa persons namn.  
Då förstår alla att nästa person kan börja tala. 

Om vi till exempel har tittat lite på film och alla  
ska säga ett ord om vad vi tyckte om filmen, 
kan en runda vara bra så att alla får visa sin åsikt. 

Ett sätt för att göra rundan extra tydligt är att  
den som pratar håller i en sak.  
När personen har pratat klart skickar hen saken 
till den som ska fortsätta att prata. 

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

Säga pass
Vid första träffen kan det vara bra att berätta  
vilket ord som är stoppord. 
Ett stoppord är ord som deltagarna kan säga  
när de inte vill svara på en fråga. 

Pass är exempel på ett stoppord.  
Det är bra att förklara att ordet går att använda  
alla gånger när personen vill. 
Det går att använda också när det inte är träff.  
Det betyder bara att hen inte vill svara just då.

Säga stopp 
Det är viktigt att säga stopp om någon säger  
olämpliga saker som inte passar.  
Det kan vara att en person säger något kränkande. 
Säg stopp och tala också om varför det inte är okej.  
 
Prata gärna om hur ni ska säga det till varandra,  
så att alla tycker att det är ett bra sätt. 

Lättare för samtalsgruppen
Träffarna i samtalsgruppen är för de boende eller  
för de som jobbar på den dagliga verksamheten.
En personal kan hjälpa till att leda träffarna. 

Underlätta samtal
Det är viktigt att så många deltagare som möjligt  
känner att de är med i samtalet.  
Därför är det bra att den som leder träffen  
ställer många frågor. 

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

Det finns ofta någon i en grupp som pratar mycket.  
Därför är det bra att ta ansvar och fördela ordet  
så att alla får prata.

Tänk på att du som personal inte är en aktiv deltagare. 
Du ska mest hjälpa till att starta samtal och diskussioner.

Kom ihåg att det inte handlar om  
att du ska förmedla egna åsikter
utan det handlar om att andra ska få dela med sig  
av sina erfarenheter och tankar.  
Hbtq-frågor är rättighetsfrågor och inte åsiktsfrågor.

Samtalsrunda
Ett sätt att få alla med i samtalet är att  
arbeta med samtals-rundor.  
Rundor är ett feministiskt sätt för att få  
alla i rummet att prata ungefär lika mycket.  

En runda kan vara att den som pratar får  
prata till punkt utan att någon avbryter.
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Normkritik
Normkritik är ett sätt för att skapa mer jämlikhet.  
Det är att byta fokus från personer som bryter 
mot normer och istället studera det som många  
tycker är ”normalt”. 
Det finns fyra punkter att gå igenom för att arbeta  
med normkritik: 

F Göra normer tydliga och ifrågasätta normer.
F Göra normens fördelar tydliga.
F Fundera på vilka normer man själv passar in i 

och fundera på vilka normer man själv inte passar in i. 
F Visa att det går att ändra på normer. 

Några tips 
F Berätta tydligt att mycket av det ni ska  

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

F Fundera på hur ni använder ord.  
Att använda ordet ”vanligt” om personer som  
har en könsidentitet eller sexualitet som är emot  
normen kan göra att en annan person känner  
att man inte är ensam om något.

F Förklara alla svåra ord.  
Ta hjälp av ordlistan.  
Samlag är till exempel ett konstigt ord. 
Många kan tro att man spelar i samma lag.  
Knulla är ett mycket tydligare ord.

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

Grupp-regler
Det är bra att göra grupp-regler på första träffen.  
Grupp-regler berättar hur ni ska  
vara mot varandra under träffarna.   
Det kan vara att ni inte avbryter när någon pratar  
och att ni respekterar varandras åsikter.

Skriv ner de regler ni kommer överens om. 
Reglerna går ni igenom vid varje träff.

Har ni redan grupp-regler? Utgå från dem. 
Kanske finns det fler bra regler att lägga till?

Normer och normkritik
Normer och normkritik är två viktiga ord.  
De är viktiga i hela materialet. 

Normer
Normer är regler i samhället om hur vi  
förväntas att vara, att leva och att se ut.  
Normerna finns oftast inte i skrift på papper. 
Man märker oftast inte att normer finns. 
Det är bara när någon bryter mot normer, 
som vi förstår att de finns. 
Ibland kan det hända tråkiga saker för den   
som bryter mot en norm eller flera normer.  
Personen kan bli kallad för elaka saker. 
Det är viktigt att förstå att normer och  
makt hänger ihop. 

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

Att ignorera en person är att låtsas som att hen inte finns. 
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10 träffar
Den här planeringen är på 10 träffar. 
Varje träff är två timmar med paus för fika. 

Första träffen kan ni göra några övningar  
för att lära känna varandra. 
Gör övningarna även om ni känner varandra. 

Här finns övningarna för att ni nu träffas  
för att prata hbtq-frågor och rättigheter.  
Ni kommer att lära känna varandra mer och  
kanske lära känna varandra på nya sätt.

Det finns delar som kommer tillbaka i varje träff.  
Det är för att det är bra att repetera och för att  
det är vanligt att man glömmer bort.  
Därför kommer ni att prata om vad hbtq är  
varje gång och gå igenom gruppregler varje gång.

Tema
Varje träff har ett tema med frågor och övningar. 
Men det är mycket viktigt det ni gör tillsammans   
passar deltagarna och deltagarnas behov. 

Tänk på uppläggen som ett förslag. 
Det kan vara så att det inte passar för er grupp. 
Det kan också vara så att deltagarna i gruppen vill  
prata om och diskutera olika saker. 

Ta den tid ni behöver för varje övning och samtal! 
Det som står i häftet är den tid det ungefär tar. 
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Så här kan sclera-bilder se ut

Bilaga 2 – till träff 2.
Texter från lagar och konventioner.  
Ska klippas ut och plastas in.

Bilaga 3 – till träff 5.
Historiska hbtq-personer, händelser och årtal. 
Ska klippas ut och plastas in.

NU KÖR VI!

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, och gärna fler.
Men det går också att tillsammans med gruppen
välja färre träffar och teman.

Ordlista
Längst bak i häftet finns en ordlista.  
Kopiera gärna listan så att alla kan  
titta på den eller få ett eget exemplar.

Annat 
Under rubriken Annat finns pictogram och  
annan text att använda till några träffar.

Bilaga 1 – till träff 1.
Pictogram-bilder till heteronormen.  
På www.pictogram.se finns fler pictogram-bilder. 
På www.sclera.be finns bilder på könsorgan och annat. 
På www.bildstod.se finns det också många bilder. 
Skriv gärna ut och plasta in.
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UPPLÄGG

Berätta vad ni ska göra (2 minuter)
Gå igenom träffens upplägg:

F Namnrunda – säga era namn till varandra.
F Mårunda – berätta för varandra hur ni mår.
F Gruppregler – prata om hur ni ska vara mot varandra i gruppen.
F Hbtq – ord – prata om vad hbtq betyder
F Heteronormen – prata om heteronormen.
F Övning - prata om hur ni är som personer och vad ni gillar.
F Avslutningsrunda.
F Vad ska ni göra nästa gång?
F Veckans tips.

Namnrunda (5 minuter)
Alla säger sina namn efter varandra.  
Ni säger det namn ni vill kallas för.  
Säg gärna också något roligt, 
till exempel favoritsnacks eller favoritdjur.

Må-runda med figurer (5 minuter)
Håll upp en figur eller flera figurer som  
visar hur du känner dig i dag.  
Säg också något om figuren om du vill. 

Gruppregler (5 minuter)
Det är bra att bestämma några regler tillsammans. 
Reglerna ska handla om hur ni ska vara mot varandra. 
De ska göra att det blir så bra som möjligt för alla i gruppen.  
Skriv ner alla gruppregler som ni kommer överens om. 
Spara reglerna till de andra träffarna.

FÖRSTA GÅNGEN
GRUPPSTART 

Syfte
Syftet första gången är att alla ska lära känna  
varandra bättre och höra hur mycket alla  
har funderat på hbtq och pratat om hbtq förut. 

Även om ni känner varandra kan det bli på   
ett annat sätt när ni pratar om nya saker. 

Här kan du också säga om det är något speciellt  
du vill lära dig och diskutera i samtalsgruppen. 
Det gör att det finns en möjlighet att arbeta  
så att det passar gruppens önskemål bättre. 

Förberedelser
F Ta fram papper, pennor och annat material som ni vill använda.
F Gör A4-papper med orden: homosexuell, bisexuell, transperson och queer. 

Plasta in dessa så ni kan använda dem vid alla träffar.
F Ta fram pictogrambilder till heteronormen på sida 92. 
F Ta gärna fram andra bilder på personer, sex, relationer och kroppsdelar 

som ni vill använda. Skriv gärna ut och plasta in sclera-bilder!
F Ta fram figurer till må-rundan. Använd egna figurer om ni har.  

Vi har använt emojis. Det är små figurer som ni kan hitta på internet.  
Sök emojis om ni vill. Skriv ut de ni vill använda och plasta in.

Så här kan emojis se ut:
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Om du känner dig som varken tjej eller kille, 
så är du varken tjej eller kille.

Queer
När du tycker att det finns fler kön än tjej och kille. 
Därför behövs fler ord än hetero, homo och bisexuell.
Det är ett sätt att både tänka om samhället och  
ett sätt att beskriva sig själv.

Gå igenom heteronormen (20 minuter)
Syftet med att prata om heteronormen och som är  
viktigt att prata om är att: 
Man måste inte vara som heteronormen  
säger att man ska vara. 

Ni pratar om heteronormen för att diskutera varför  
det kan kännas konstigt när man inte följer heteronormen.  
Det är också viktigt att prata om att det nästan inte finns  
någon som passar in i heteronormen.  
Heteronormen är något som samhället har skapat.

Ta hjälp av pictogram för att förklara heteronormen. 
Vi har tips på pictogrambilder som kan vara bra att använda.

Heteronormen handlar om kön och sexuell läggning.
Heteronormen säger till oss att det bara finns två kön.

När en person har fött barn frågar många: ”Vad blev det?”  
Hen som frågar vill veta om det blev en pojke eller flicka.   
Redan när vi föds delas vi in i ”tjejgrupp” eller ”killgrupp”.

Lägg fram pictogram på två bäbisar
Vi ser inte på bäbisarna om det är en tjej eller kille,  
men vi brukar ha olika kläder på dom och prata  
med dem på olika sätt. 

Alla får gärna komma med förslag till regler, 
men detta bör vara med:

F Vi räcker upp handen om vi vill fråga något.
F Vi säger till varandra om något känns dumt, elakt 

 eller konstigt som någon säger.
F Vi lyssnar på varandra.
F Vi avbryter inte varandra.
F Alla pratar så mycket eller lite som de vill.
F Vi får säga pass när vi inte vill svara. 
F Vi har paus ofta, men först pratar vi i ungefär 45 minuter.
F Det vi berättar i gruppen stannar i gruppen. 

Har ni redan bra gruppregler?  
Då är det bara att använda dem!

Hbtq-begreppen (15 minuter)
Håll upp A4-lapparna med orden homosexuell,  
bisexuell, transperson och queer.  
Visa en lapp i taget och förklara vad orden betyder.

Homosexuell
När du blir kär i personer av samma kön som du själv.  
En homosexuell tjej kan också kalla sig lesbisk eller flata.  
En homosexuell kille kan också kalla sig bög.

Bisexuell
När du blir kär i både tjejer och killar.  

Transperson
När ditt kön och din kropp inte stämmer överens. 
Du kanske ha fötts med kuk men känner dig som tjej.

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.
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Börja med bäbisarna:
Alla bäbisar föds inte med snopp eller snippa.  
En del har könsorgan som ser ut på andra sätt,  
kanske som både snopp och snippa.

Fortsätt med tjej eller kille:
En del killar gillar att ha saker som andra tycker  
passar bäst för tjejer och en del tjejer gillar  
saker som andra tycker passar bäst för killar.

En del personer som är födda med fitta  
känner sig som en kille.  
En del personer som är födda med kuk känner sig som en tjej.  
Och en del personer känner sig som varken tjej eller kille.

Fortsätt med heterosexualiteten:
Killar kan vara kära i killar och tjejer kan vara kära i tjejer.  
En del är kära i alla möjliga personer. 
Kön har ingen betydelse.

När du inte passar in i heteronormen är problemet  
att andra kan tycka att det är dåligt eller att du är konstig.  
Ibland kan människor vara elaka och retas.

Repetera att: 
Alla måste inte vara som heteronormen säger!

Fika (20 minuter)

Repetera heteronormen (5 minuter)
Gå igenom bilden på heteronormen. 
Kontrollera om någon har några frågor.

Sen fortsätter heteronormen att berätta för oss  
hur en tjej ska vara och hur en kille ska vara.

Lägg fram pictogram på en tjej och en kille
Heteronormen säger att tjejer ska vara på vissa sätt  
och att killar ska vara på andra sätt.  
Tjejer och killar verkar därför vara olika och motsatta.

Det kan handla om vilken sport du ska hålla på med,  
vilket jobb du ska vilja ha, vilka tv-serier du ska gilla,  
vilka kläder du ska vilja ha eller hur mycket sex du ska ha.

Lägg fram pictogram på kläder, tv-serier och jobb osv
Heteronormen berättar för oss att det är bäst att  
vara heterosexuell och att tjejer ska gilla killar  
och att killar ska gilla tjejer.

Lägg fram pictogram på heterosexuellt par
Heteronormen säger också till oss att vi ska ha barn.

Lägg fram pictogram med hetero-familjen
Heterosexuell kärlek syns överallt. 
Den syns till exempel i reklam för resor, möbler och mat.

Heteronormen berättar att en familj ska se ut så här:
Lägg fram bilden på en norm-familj
Heteronormen verkar också hänga ihop  
med andra normer som berättar att det är bäst  
med ljus hud, att det är bäst om du inte har en  
funktionsnedsättning och att det är bäst om du är smal.

Men bara för att heteronormen berättar att  
det bara finns tjej och kille som kön och att  
dem ska bli kära och få barn så är det inte så.

Använd modellen för heteronormen. 
Berätta om alla sätt personer inte följer normen.
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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 har varit kär.
F Jag bor i en lägenhet.
F Jag har gått 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.

Avslutningsrunda (5 minuter)
Berätta kort om vad vi har gjort idag.
Alla får säga något om dagens samtalsgrupp.  
Hur har det varit i dag?  
Hur känns det?

Nästa gång (2 minuter)
Nästa gång ska vi prata om rättigheter.
Berätta när ni ska träffas nästa gång.  
Berätta också var ni ska träffas. 

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

SLUT FÖR IDAG!

Fråga: Känner ni igen heteronormen från era liv? 
Har ni tänkt på vad som händer om man bryter mot heteronormen?
Ta hjälp av heteronormen för att diskutera. 
Flytta exempelvis ”tjejbilden” till ”killsidan”. 
Prata om vad som händer. 

Prata gärna om vad som händer när ni blandar bilderna.  
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.

Övning: Det här är jag (30 minuter)
Gör övningen så att den passar för 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. 

Det är viktigt att samma sak gäller för alla!

Instruktioner
1. F Sitt i en ring.
2. F Läs upp olika meningar. 
3. F Om meningen stämmer ska ni byta plats.
4. F Om meningen inte stämmer ska ni sitta kvar
5. F Om ni inte vet om meningen stämmer eller inte stämmer, 

sitt kvar och gör ett tecken. 
Det kan vara att lägga armarna i kors över bröstet.

6. F När alla har bestämt om de tycker att en mening stämmer  
eller inte stämmer kan ni fråga om det är någon som vill  
berätta varför de tycker att meningen stämmer eller inte. 
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UPPLÄGG

Berätta vad ni ska göra (2 minuter)
Gå igenom träffens upplägg:

F Namnrunda – säga era namn till varandra.
F Mårunda – berätta för varandra hur ni mår. 
F Gruppregler – prata om hur ni ska vara mot varandra i gruppen.
F Hbtq - ord – prata om vad hbtq betyder.
F Vad är en rättighet? – prata om vad en rättighet är.
F Lagar om rättigheter – prata om lagar som handlar om rättigheter.
F Övning – prata om hur ni kan visa andra vilka rättigheter ni har. 
F Avslutningsrunda.
F Vad ska ni göra nästa gång?
F Veckans tips.

Namnrunda (5 minuter)
Alla säger sina namn efter varandra.  
Ni säger det namn ni vill kallas för.  
Säg gärna också något roligt, 
till exempel favoritsnacks eller favoritdjur.

Må-runda med figurer (5 minuter)
Visa en figur eller flera figurer som  
visar hur du känner dig idag. 
Säg också något om figuren om du vill. 

Gruppregler (3 minuter)
Det är bra att bestämma några regler tillsammans. 
Reglerna ska handla om hur ni ska vara mot varandra. 
De ska göra att det blir så bra som möjligt för alla i gruppen.  
Skriv ner alla gruppregler som ni kommer överens om. 
Spara reglerna till de andra träffarna.

ANDRA GÅNGEN
RÄTTIGHETER

Syfte
I introduktionen finns texten:  
”Man måste få veta vad man har för rättigheter  
och man ska få vara vem man är utan att  
känna sig nedtrampad”

Denna träff kommer ni att prata mer om ordet rättighet. 
Vilka lagar och regler finns i Sverige om rättigheter?  
Hur kan ni använda de rättigheter som finns?

Att prata om era rättigheter gör att ni också förstår mer  
om vad som kan krävas av till exempel personalen  
där ni bor eller där ni jobbar. 

Men det handlar också om vad som kan krävas  
av samhället och vad som kan krävas av politiker. 
Ni ska bli bättre på att veta vilka rättigheter ni har  
och hur ni kan visa vilka rättigheter ni tycker att ni ska ha.

Förberedelser
F Kopiera texterna från lagtexterna.   

Använd dem för att prata om lagarna. De hittas på sida 97.
F Ta fram papper, pennor och annat material som ni vill använda.
F A4-papper med orden: homosexuell, bisexuell, transperson och queer
F Ta fram figurer till må-rundan.
F Pictogram och andra bilder på personer, sex, relationer och kroppsdelar. 

Kanske har ni skrivit ut och plastat in sclera-bilder!
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Vilka lagar finns om rättigheter? (15 minuter)
För att kunna använda våra rättigheter så måste vi  
veta vilka rättigheterna är.  
Syftet är att ni diskuterar några lagar och rättigheter.  
Tycker ni att några fler lagar är viktiga? 

Gör så här:
1. F  Lägg lapparna på bordet med information om FN:s konvention  

om mänskliga rättigheter, om rättigheter för personer med funktionsned-
sättning, om lagen om stöd och service till vissa  
funktionshindrade (LSS) och diskrimineringslagen.  
Håll upp lapparna och läs högt från dem.

En konvention är en viktig överenskommelse mellan olika länder. 

F FN:s konventions om mänskliga rättigheter 
Alla människor är födda fria är lika mycket värda. 

F 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.

F Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
Gå igenom denna lag mer noga då den är extra viktig.  
LSS är en rättighetslag som ser till att du har rättigheter.  
Om du behöver hjälp kan du till exempel söka bostad 
med särskild service, daglig verksamhet, kontaktperson  
eller personlig assistent.

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

Alla får gärna komma med förslag till regler, 
men detta bör vara med:

F Vi brukar räcka upp handen om vi vill fråga något.
F Vi säger till varandra om något känns dumt, elakt 

 eller konstigt som någon säger.
F Vi lyssnar på varandra.
F Vi avbryter inte varandra.
F Alla pratar så mycket eller lite som de vill.
F Vi får säga pass när vi inte vill svara. 
F Vi har paus ofta, men först pratar vi i ungefär 45 minuter.
F Det vi berättar i gruppen stannar i gruppen. 

Gå igenom hbtq-begreppen (15 minuter)
Använd instruktionerna från första träffen – Gruppstart.

Vad är en rättighet? (10 minuter)
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 att man kan vara sig själv.

F De kallas rättigheter därför att de är sådant som ger  
dig rätt att vara dig själv, vad du har rätt att få och vad  
du har rätt att göra.

F Det kan vara att alla har rätt att ha på sig klänning och kjol. 
Det kan också vara att du har rätt att bli kär i vem du vill. 
Personens kön har ingen betydelse. 

F Rättigheterna finns för att skydda dig,  
men också för att berätta hur du ska vara mot andra. 
De finns också för att hjälpa dig att komma bra överens  
med andra och leva på det sättet du vill och mår bra av.
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Fikapaus (20 minuter)

Övning: Mina rättigheter! (35 minuter)
Övningen är för att prata om hur man aktivt kan  
visa vilka rättigheter man har.  
Aktivism är något du gör för att till exempel försöka  
få politiker att bestämma på ett sätt som du vill,
eller uppmärksamma andra på problem som finns i samhället.

1. F  Låt deltagarna komma på vad aktivism kan vara 
och hur ni kan använda aktivism för att få personer  
och politiker att förstå vilka rättigheter ni har. 

Ge några exempel på vad aktivism kan vara: 
Flygblad, namninsamling, pride-parad, 
demonstration, göra skyltar, starta en blogg.

Så här kan en skylt se ut, denna är gjord av unga  
rörelsehindrade i Göteborg:

Fråga gruppen:
F Vad tror ni ”att leva som andra” betyder? 
F Vilka är de andra?
F Vad tror ni att bli självständig betyder?
F Vad tror ni att vara med i samhället betyder?

Det kan vara bra att också prata om att  
”leva som andra” ofta betyder att leva efter normen,  
att till exempel vara en heterosexuell cisperson.  

”Leva som andra” betyder också att leva som personer
utan funktionsnedsättning.

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

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

I Diskrimineringslagen står också om trakasserier.  
Trakasserier är att man kränker en person,  
som att säga att hen är en dålig människa. 

2. F Diskutera
F Har alla människor samma rättigheter? 

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

F Varför behövs det speciella konventioner?

Prata gärna om att vi behöver lagar och konventioner för  
att alla människor inte har samma möjligheter i samhället.  
Prata också om att grupper som bryter mot normerna kan  
bli sämre behandlade än grupper som följer normerna.
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Artikel: : ”Utan trygga rum blir rättigheter tomma ord”.  
Transaktivisten Andy Candy skriver om att utan trygga rum  
blir rättigheter tomma ord. Sök på www.ottar.se

Aktivism: Gå med i en grupp! Det finns många grupper 
som arbetar med rättigheter, till exempel Grunden,  
Amnesty, eller RFSL (riksförbundet för hbtq-personer). 
ABF (arbetarnas bildningsförbund) kanske har någon 
studiecirkel om rättigheter.

SLUT FÖR I DAG!

2. F Låt deltagarna tänka på en rättighet som de vill berätta om.   
Kom på något att göra som handlar om den rättigheten.

Exempel 
”Vi tycker att kommunen ska göra ett hbtq-häng för funkisar!” 
Funkis är ett kort sätt att säga funktionsnedsättning.  

Aktivism: Gör en namninsamling på ert boende. 
Gör också namninsamling på andra boenden i kommunen.  
Lämna över listan med namn till den politiker i kommunen  
som är ansvarig för kultur och fritid.

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

Avslutningsrunda (5 minuter)
Alla får säga något om dagens samtalsgrupp.
Hur har det varit?
Hur känns det?

Nästa gång (2 minuter)
Nästa gång ska vi prata om kändisar som är hbtq-personer!
Berätta när ni ska träffas nästa gång.  
Berätta också var ni ska träffas. 

Veckans tips
Youtube-klipp: Jonas Frankssons tal på Europeiska  
Independent dagen 5e maj 2015. Om rätten till assistans.  
Sök på orden: Europeiska Independent dagen 5e maj

Radio-dokumentär: ”Ockupationen av socialstyrelsen”  
på sverigesradio.se

Tidning: Grunden Tidning
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UPPLÄGG

Berätta vad ni ska göra (2 minuter)
Gå igenom träffens upplägg:

F Namnrunda – säga era namn till varandra.
F Mårunda – berätta för varandra hur ni mår. 
F  Gruppregler – prata om hur ni ska vara mot varandra i gruppen.
F Hbtq-ord – prata om vad hbtq betyder.
F  Vilka hbtq-kändisar finns det? – prata med varandra om vilka  

hbtq-kändisar ni känner till.
F Hbtq-kändisar i Sverige – prata om några hbtq-kändisar i Sverige.
F Dekorera din kändis – dekorera kändisar som ni hittar i tidningar.
F Avslutningsrunda.
F Vad ska ni göra nästa gång?
F Veckans tips.

Namnrunda (5 minuter)
Alla säger sina namn efter varandra.  
Ni säger det namn ni vill kallas för.  
Säg gärna också något roligt, 
till exempel favoritsnacks eller favoritdjur.

Må-runda med figurer (5 minuter)
Håll upp en figur eller flera figurer som  
visar hur du känner dig idag. 
Säg också något om figuren om du vill. 

Gruppregler (3 minuter)
Gå igenom era gruppregler tillsammans. 
Alla får gärna komma med förslag till regler, 
men detta bör vara med:

TREDJE GÅNGEN
HBTQ-KÄNDIS 

Syfte 
Det är viktigt för hbtq-personer att hitta personer  
som känner och tänker ungefär som de själva.  
En kändis kan vara en sådan person.

Förberedelser
F Sätt på datorn eller surfplattan. Gå in på internet.
F Ha gärna högtalare till datorn.
F Titta på sidor på internet med hbtq-kändisar:

Bisexuella kändisar:  
Sök på orden ”bisexual famous”
Transpersoner:  
Sök på orden ” list of transgender people”
Icke-vita hbtq-personer:  
Sök på orden ”black lgbt icons” 
Lesbiska:  
Sök på orden ”famous lesbians”
Se även Veckans Tips från träff 5 som handlar om hbtq-historia
Sök på orden hbtq, kändis, Sverige.

F Köp tidningar eller ta med tidningar hemifrån med kändisar i.
F Ta fram glitter, papper, pennor och annat pyssel-material.
F Skriv ut bilder på hbtq-kändisar som ni hittar.
F A4-papper med orden: homosexuell, bisexuell, transperson och queer.
F Ta fram figurer till må-rundan.
F Pictogram och andra bilder på personer, sex, relationer och kroppsdelar. 

Kanske har ni skrivit ut och plastat in sclera-bilder!
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Hbtq-kändisar i Sverige och i världen (25 minuter) 
1. F Sätt er framför en dator och koppla in datorn  

till en skärm eller projektor så att det blir stor skärm.  
Surfa tillsammans på tipsen som finns i förberedelserna.

Vi har börjat på en lista från Sverige.  
Läs gärna mer om några namn från listan:

F Saga Becker (skådespelare)
F Aleksa Lundberg (skådespelare)
F Silvana Imam (musikartist)
F Beatrice Eli (musikartist)
F Karin Kakan Hermansson (konstnär, DJ, radiopratare)
F Make Make (musikartist)
F Athena Farrokzhad (poet)
F Lawen Mothadi ( journalist och författare)
F Sissela Nordling Blanco (politiker)
F Nour el Refai (komiker)
F DJ Taro (DJ)
F Moa-Lina Croall (författare och musiker)
F Anja Pärson (tidigare skidåkare)
F Valerie Kyeyune Backström (skribent)
F Hanna Gustavsson (seriemakare)
F Mireya Echeverría Quezada (chefredaktör på den feministiska  

tidningen Bang)
F Nino Ramsby (musikartist)
F Tobias Poggats (samisk queer aktivist)
F Christine Bylund (aktivist och arbetar på STIL)
F Sahar Mosleh (aktivist)
F Marika Carlsson (ståuppare)
F Andres Esteche (musikartist)
F Pia Sundhage (tränare för landslaget i fotboll)
F Nilla Fischer (fotbollsspelare i landslaget)
F Tasso Stafilidis (författare och skådespelare)
F Robert Hannah (politiker)
F Alexander Alvina Chamberland (aktivist)
F Tiina Rosenberg (professor i genusvetenskap)

F Vi räcker upp handen om vi vill fråga något.
F Vi säger till varandra om något känns dumt, elakt 

 eller konstigt som någon säger.
F Vi lyssnar på varandra.
F Vi avbryter inte varandra.
F Alla pratar så mycket eller lite som de vill.
F Vi får säga pass när vi inte vill svara. 
F Vi har paus ofta, men först pratar vi i ungefär 45 minuter.
F Det vi berättar i gruppen stannar i gruppen. 

Gå igenom hbtq-begreppen (15 minuter)
Använd instruktionerna från första träffen – Gruppstart.

Vilka hbtq-kändisar finns det? (5 min)
Fråga om det är någon i gruppen som vet kändisar  
som är hbtq-personer i Sverige och i världen.

Berätta om varför det är ovanligt med hbtq-personer  
på till exempel film och på tv. 
Berätta också att det var mycket ovanligt i USA år 2014  
att hbtq-personer hade huvudrollen i tv-serier. 
Endast 3.3 % var hbtq-personer.

Det betyder att det var väldigt många heterosexuella  
och cis-personer i populära tv-serier i USA. 

Det är också viktigt att vi frågar oss hur många av  
personerna i TV som var svarta transpersoner eller  
som bröt mot funktionsnormen.
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Veckans tips
Musik: Kolla in vår spotify-låtlista som finns på vår hemsida
Böcker: Kolla på en hemsida som heter www.lesbiskmakt.nu. 
På den hemsidan finns en lista som heter ”Lesbisk läsning”.

SLUT FÖR IDAG!

2. F Prata med deltagarna om det känns bra att se  
att det finns många hbtq-personer.  
Prata gärna också om funktionsnormen kopplat till  
hbtq-kändisar och hbtq-förebilder.

3. F Fråga deltagarna om exempel på kändisar eller förebilder.  
Sök på namnen och titta på till exempel musikvideo.  
En förebild är en person som man tycker är bra och som  
man gärna vill vara lik. 

Fika (20 minuter)

Dekorera din kändis (30 minuter)
1. F  Lägg fram tidningar och bilder på kändisar.
2. F Låt deltagarna välja en eller fler bilder som du har med dig.
3. F Börja med att dekorera den kända personen. 
4. F Sätt i er i ring och visa de kändisar vi har gjort mer queera.

Avslutningsrunda (5 minuter)
Det här har vi gjort idag.
Alla får säga något om dagens samtalsgrupp.
Hur har det varit?
Hur känns det?

Nästa gång (2 minuter)
Nästa gång ska vi prata om transidentitet och könsidentitet.
Berätta när ni ska träffas nästa gång.  
Berätta också var ni ska träffas. 
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UPPLÄGG

Berätta vad ni ska göra (2 minuter)
Idag ska vi prata mycket om trans och vad det kan  
betyda för olika personer.  
Gå igenom träffens upplägg: 

F Namnrunda – säga era namn till varandra.
F Mårunda – berätta för varandra hur ni mår.
F Gruppregler – prata om hur ni ska vara mot varandra i gruppen.
F Hbtq - ord – prata om vad hbtq betyder.
F Övningar – prata om kroppen och könsidentitet.
F Avslutningsrunda.
F Vad ska ni göra nästa gång?
F Veckans tips.

Namnrunda och pronomenrunda (5 minuter)
Alla säger sina namn efter varandra.  
Ni säger det namn ni vill kallas för.   
Säg gärna också något roligt, 
till exempel favoritsnacks, favoritdjur eller  
något annat som kan vara kul att berätta.

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

Säg också ett pronomen som passar för dig. 
Det kan vara olika pronomen olika dagar.  

Ni behöver inte säga era namn varje gång, 
om det inte är någon ny person i gruppen.  
Men säg alltid pronomen och något roligt. 

FJÄRDE GÅNGEN
TRANS

Syfte
Syftet fjärde gången är att ni ska få prata  
om trans och tänka på kön och identitet.  
Syftet är också att ni ska tänka på hur  
kroppen hör ihop med kön och identitet. 

Samhället har många idéer om hur våra kroppar  
ska vara och hur kroppar ska se ut.  
Mycket av det beror på vilket biologiskt kön vi har.  
Att själv kunna bestämma vad ens kropp berättar  
och vad andra säger om ens kropp ger trygghet.

Förberedelser
F Sätt på datorn eller surfplattan. Gå in på internet.
F Ha gärna högtalare till datorn.
F Ta fram papper, pennor och annat material som ni vill använda.
F A4-papper med orden: homosexuell, bisexuell, transperson och queer.
F Pictogram och andra bilder på personer, sex, relationer och kroppsdelar. 

Kanske har ni skrivit ut och plastat in sclera-bilder!
F Ta fram figurer till må-rundan.
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Prata också om kroppen och funktionsvariation.
Våra kroppar ser olika ut och fungerar på olika sätt.

1. F Skriv ordet Kropp på en tavla eller ett stort papper.
2. F Alla får skriva eller säga vad de tänker på när de hör ordet kropp.  
3. F Skriv alla ord på tavlan eller papperet och diskutera orden.

Det är bra att prata om punkterna nedanför.  
Även om ingen säger de orden: 

F Makt över kroppen    
Att bestämma över sin kropp och välja vad man kallar sin kropp.  
Att man själv bestämmer vad som är vad på kroppen.

F Hur kroppen fungerar   
Vad kan kroppen? Vad gör kroppen?  
Vad är kroppen mer än vad andra tror att den har för kön?

F Hur finns det samband mellan kropp och kön?  
Varför har en del kroppar ett speciellt kön?  
Finns det kroppar som inte har ett kön?

F Att passera  
Att passera handlar om att ”lyckas” få omgivningen 
att se dig som det kön du känner dig som.

 
Vad betyder det att passera?  
Vem passerar? Som vad passerar hen? 
Är det olika med olika personer vad som passerar?  
Finns det olika regler för olika platser?  
Påverkar det om din kropp bryter mot funktions-normen? 
Passerar man för sin egen skull eller för andras?

Använd gärna pictogram och bilder när ni diskuterar. 

Fika (20 minuter)

Må-runda med figurer (5 minuter)
Håll upp en figur eller flera figurer som  
visar hur du känner dig i dag. 
Säg också något om figuren om du vill. 

Gruppregler (3 minuter)
Gå igenom hur vi ska vara mot varandra i gruppen  
för att det ska bli så bra som möjligt för alla.

F Vi räcker upp handen om vi vill fråga något.
F Vi säger till varandra om något känns dumt, elakt 

eller konstigt som någon säger.
F Vi lyssnar på varandra.
F Vi avbryter inte varandra.
F Alla pratar så mycket eller lite som de vill.
F Vi får säga pass när vi inte vill svara. 
F Vi har paus ofta, men först pratar vi i ungefär 45 minuter.
F Det vi berättar i gruppen stannar i gruppen. 

Gå igenom hbtq-begreppen (15 minuter)
Se instruktionerna för första gången - Gruppstart

Övning: Tankar om kroppen (30 minuter)
Övningen är för att visa på de tankar som finns  
om trans och om kroppen.  
Syftet är också att känna att man kan ändra  
på sin kropp på många sätt.  
Både fysiskt och mentalt. 

Det handlar om att själv kunna bestämma vad  
ens kropp berättar och vad den ska kallas.  
Att bestämma det själv gör att man känner sig trygg  
och att man tar hand om sig själv på ett bra sätt.
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3. F  Fundera sedan på vad som är bra och vad som är dåligt  
med de olika identiteterna.  
Låt alla få tänka i fem till tio minuter.  
Hjälp till att tänka kring orden om det är svårt.

4. F  När alla har tänkt vad som kan vara bra och dåligt  
med identiteten så pratar ni i helgrupp om det.  
Gör gärna en runda där alla får presentera sina ord eller bilder.

Avslutningsrunda (5 minuter)
Börja med att sammanfatta dagens samtalsgrupp. 
Alla får sedan säga något kort om dagen. 
Hur har det varit?  
Hur känns det? 

Nästa gång (2 minuter)
Nästa gång ska vi prata om hbtq-historia.  
Vi ska prata om viktiga årtal och viktiga saker inom hbtq-rörelsen. 
Berätta när ni ska träffas nästa gång.  
Berätta också var ni ska träffas. 

Veckans tips
Hemsida: Transformering.se
Bok: Sex och trans, RFSL Ungdom och RFSU. 
Den finns att ladda ner som PDF eller köpa som bok.
Musik: Make Make, Mammas Klackar Mixtape
Musik: Nino Ramsby
Film: Tessan=Viktor (av Forum SKILL)
Film: Livet är en schlager
Film: Någonting måste gå sönder
Radioprogram: Sommar i P1 med Saga Becker

SLUT FÖR IDAG!

Övning: Identiteter (30 minuter)
Syftet är att prata om det kön som man känner sig som.  
Det är också att prata om vad som händer om man  
känner sig som ett kön som andra inte förstår att man har.

1. F  Börja med två filmklipp. 
Diskutera varje filmklipp för sig:
Sam: Sök på svt.se med orden ”Tioårige Sam föddes som Iris” 
Aleksa: På hemsidan www.fragachans.nu finns en rubrik  
som heter Spegeln. Där kan man se ett filmklipp med Aleksa Lundberg.

Om Sam
Prata om vad Sam berättar.  
Säg att: Om man känner sig som en tjej i huvudet så är man en tjej.  
Om man känner sig som en kille i huvudet så är man en kille.  
Prata också om att man inte måste känna sig som tjej eller kille.  
Man kan känna sig som något annat eller som både tjej och kille.  

Om Aleksa
Prata om vad Aleksa berättar.  
Prata också om att hon själv känner sig som en tjej redan som barn,  
men att andra tänkte på henne som kille och att  
hon hade lärt sig det när hon var litet barn. 

Diskutera gärna vad dagmamman gjorde och prata om  
att det finns personer som kommer att säga till dig  
när du bryter normen. 
Det kan vara personal, föräldrar eller andra personer.  
Prata också om att Aleksa aldrig har mått så bra  
som hon gjorde när hon kom ut som transtjej.

2. F  Använd papper, penna och pictogrambilder. 
Alla väljer fem bilder eller ord som beskriver egen identitet.  
Det ska gärna vara könsidentitet,  
men det kan också vara till exempel: bokälskare, same, 
hockeyproffs eller muslim.  
Orden är för att visa att identitet kan vara många saker. 
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UPPLÄGG 

Berätta vad ni ska göra (2 minuter)
Gå igenom träffens upplägg:

F Namnrunda – säga era namn till varandra.
F Mårunda – berätta för varandra hur ni mår. 
F Gruppregler – prata om hur ni ska vara mot varandra i gruppen.
F Hbtq - ord – prata om vad hbtq betyder.
F Varför finns det få hbtq-personer i historieböckerna?  

– prata om hur hbtq-personer görs osynliga. 
F Övning – prata om historiska hbtq-personer och händelser  

som finns.
F Avslutningsrunda.
F Vad ska ni göra nästa gång?
F Veckans tips.

Namnrunda och pronomenrunda (5 minuter)
Alla säger sina namn efter varandra. 
Ni säger det namn ni vill kallas för.   
Säg gärna också något roligt,
till exempel favoritsnacks, favoritdjur eller 
något annat som kan vara kul att berätta.

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

Säg också ett pronomen som passar för dig. 
Det kan vara olika pronomen olika dagar.  

Ni behöver inte säga era namn varje gång,
om det inte är någon ny person i gruppen. 
Men säg alltid pronomen och något roligt. 

FEMTE GÅNGEN
HBTQ-HISTORIA

Syfte
Denna träff handlar om hbtq-historia. 
I historieböcker om samhället förr i tiden, 
står nästan ingenting om hbtq-personer.  

Det är för att historia ofta berättas från heteronormen.  
Heteronormen betyder att heterosexuella personer och  
cis-personer visas men hbtq-personer görs osynliga.  
Idag ska ni visa och prata om händelser, personer,  
och aktiviteter som hör ihop med hbtq.

Förberedelser
F Sätt på datorn eller surfplattan. Gå in på internet.
F Bild-googla vår lista på historiska hbtq-personer.
F Skriv ut lapparna med historiska hbtq-personer och händelser. 
F Skriv också ut lapparna med årtal. Ni hittar allt på sida 99. 
F Ta fram papper, pennor och annat material som ni vill använda.
F A4-papper med orden: homosexuell, bisexuell, transperson och queer.
F Ta fram figurer till må-rundan.
F Pictogram och andra bilder på personer, sex, relationer och kroppsdelar.  

Kanske har ni skrivit ut och plastat in sclera-bilder!
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Det gäller hbtq-personer, personer som inte är vita,
heterosexuella ciskvinnor och funkispersoner.  
Vita, heterosexuella män utan normbrytande funktionsvariationer   
är de som finns att läsa om och se bilder på.

Att skriva hbtq-historia (60 minuter med fikapaus)
Rita en linje där du skriver varje tio-tal år.  
Skriv från 1900-talet och framåt i tiden.  

En kort beskrivning av hbtq i modern tid är att på 
1950-talet och 1960-talet gällde det att försöka få   
områden där homosexuella kunde kännas sig fria. 
Det ledde till att man under slutet av 1960-talet 
ställde krav på lika rättigheter.
Slutet på 1980-talet så kom queer-aktivism.
Det handlade om ett politiskt utmanande
av samhällets syn på sexualitet och vad som  
sågs som ”normalt”.

Må-runda med figurer (5 minuter)
Visa en figur eller flera figurer som  
visar hur du känner dig idag. 
Säg också något om figuren om du vill. 

Gruppregler (3 minuter)
Gå igenom hur vi ska vara mot varandra i gruppen.  
Alla får gärna komma med förslag till regler, 
men detta bör vara med:

F Vi räcker upp handen om vi vill fråga något.
F Vi säger till varandra om något känns dumt, elakt 

 eller konstigt som någon säger.
F Vi lyssnar på varandra.
F Vi avbryter inte varandra.
F Alla pratar så mycket eller lite som de vill.
F Vi får säga pass när vi inte vill svara. 
F Vi har paus ofta, men först pratar vi i ungefär 45 minuter.
F Det vi berättar i gruppen stannar i gruppen. 

Gå igenom hbtq-begreppen (15 minuter)
Se instruktioner från första träffen.

Diskutera (10 minuter)
Prata med varandra om varför finns det så få  
hbtq-personer i historieböckerna?

Prata om normer och hur normer fungerar., 
Gå igenom att grupper och personer som inte  
passar in i normerna inte får vara med. 
De är nästan osynliga. 
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Historiska händelser och historiska personer. 

590 före vår tideräkning
Poeten och läraren Sapfo dog.  
Hon bodde på ön Lesbos nära Grekland.  
Hon skrev om kärlek mellan kvinnor.  
Därifrån kommer uttrycket lesbisk kärlek.

1650  Kristina blir drottning i Sverige.
Hon var på många sätt som en kille och hon 
vill 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 Mexiko.
Frida var öppet bisexuell i en tid när kvinnors sexualitet  
och all sexualitet mot normen var förbjuden.  
Frida är också en av få historiska personer som  
bröt mot funkisnormen.  

1920-tal  Bessie Smith var en mycket känd sångare i USA.
Hon var också bisexuell och hon reste med andra sångare.  
I dag skulle vi säga att de var ett grupp queera personer.  
Boula Lee (sångare som var kvinna och 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  I Sverige tillåter nu lagen sex mellan personer av samma kön.
Istället får homosexuella och bisexuella vara på sjukhus tills de  
är ”friska”.

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

Tidslinjen
1. F Gör tidslinjen genom att sätta ut årtalen. 

Det kan du göra på white-board där du skriver årtalen 
eller med ett snöre på ett bord där du lägger lappar med årtalen. 
Det finns som bilaga på sidan 103.

2. F Lägg de 17 händelserna eller namnen på personerna på bordet. 
Läs upp vad som står på varje lapp.

3. F Låt deltagarna sätta upp lapparna på de årtal de tror att det har hänt.  
Det kan vara på white-board eller att lägga lapparna på bordet. 

Paus (20 min)

4. F Gå sedan igenom årtalen för att placera händelserna på rätt år.  
Använd informationen som finns nedan.  
Börja med år 590 före vår tideräkning.  
Om en händelse sitter på fel årtal så kan du lägga den sidan. 
Spara lappen tills rätt årtal kommer,  
till exempel lappen om att homosexualitet slutade att vara sjukdom 
ligger på år 1944. 
Ta då den lappen åt sidan och vänta tills ni kommer till år 1979.

5. F Prata om alla händelser igen när de finns vid rätt årtal.  
Titta gärna på bilder på personerna och händelserna 
som ni hittat på internet.

6. F Låt deltagarna diskutera om vilka hbtq-personer eller hbtq-händelser  
som de tycker ska vara med på tidslinjen.  
Skriv namnen och händelserna och sätt på tidslinjen.
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1999  Lag mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning.

2005  Sexuell läggning och kön gör att personer kan söka asyl i Sverige.
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 och kanske få asyl.  
Asyl är att ha rätt att bo i ett land för att man har flytt från sitt hemland. 

Lag om insemination för kvinnor som är sambo eller registrerad partner  
med en annan kvinna.  
Insemination är att hjälpa till att göra en kvinna gravid utan samlag. 

2009  Många saker händer: Könsneutral äktenskapslagstiftning.
Det betyder att män kan gifta sig med män och kvinnor med kvinnor. 
Transvestism slutar att vara en psykisk sjukdom.  
Det blir förbjudet att diskriminera om det beror på könsöverskridande 
identitet och könsöverskridande uttryck. 
Du som är vuxen får nu själv välja ditt namn. 
Även om du är tjej och väljer ett namn som är vanligt på killar. 

 2013  Kravet på sterilisering tas bort ur lagen om könstillhörighet.
Det betyder att tvångs-steriliseringar av transpersoner slutar.  
Man upptäckte att det var emot mänskliga rättigheter att tvinga någon  
att bli steriliserad.  
Att sterilisera någon är att göra så att personen inte kan få barn. 

2014  Laverne Cox är den första öppna, svarta transkvinna som får vara på
omslaget till en av de mest känna tidningarna i USA.  
Tidningen heter Time Magazine.

Conchita Wurst vinner Eurovision 2014.  
Det är den andra öppna transpersonen som vinner Eurovision.

Första Pride-festivalen för samer ordnas i Kiruna.  
Festivalen heter Sàpmi pride. 
Nu finns ungefär 30 olika Prides i olika stora städer i Sverige.

2015  Saga Becker vinner en guldbagge för bästa kvinnliga huvudroll.
Hon är den första transpersonen som vinner. 

1969  Första pride-paraden hålls i New York.
Det var efter en konflikt mellan polis och hbtq-aktivister.  
Marsha P Johnson och Sylvia Rivera var två av dem  
som gjorde motstånd när polisen kom till Stonewall Inn.  
Det är en klubb som också är namnet på det bråk som blev  
efter polisens kontroll på klubben.  
Många säger att det är starten på hbtq-kampen. 

1971  Första gaydemonstrationen sker i Örebro.
Det var ”Club Gay Power” som ordnade demonstrationen.

1972  Sverige blir första land i världen med möjlighet i lagen för
transsexuella och intersexuella att få ett nytt juridiskt kön.  
Behandling med gratis hormonterapi och operationer startar.

1979  Socialstyrelsen tar bort ordet homosexualitet från sin lista på diagnoser.
Diagnos är när man tar reda på vilken sjukdom någon har.  

Audre Lorde är med på en stor feministisk konferens.  
Hen säger att hon är ”svart, lesbisk, feminist, krigare, poet, mor.” 
Audre menar att olika typer av förtryck hänger ihop. 
Därför måste man kämpa mot flera förtryck samtidigt.  
Alla har en sexuell läggning, en hudfärg, ett språk, 
en funktion, en könsidentitet och ett könsuttryck. 
Vi är alla flera olika saker tillsammans,  
men det glöms ofta bort av normer.

1990  Detta år kom en film som heter Paris is Burning.
Filmen handlar om en kultur i New York i USA.  
Ballroom-kultur är en särskild gemenskap eller grupp.  
I den kulturen är det vanligt att tävla tillsammans  
i bland annat dans och mode.  
Stilen som många dansar heter vogueing.  

Filmen Paris is Burning berättar om ballroom-kultur,  
om vogueing, om afro-amerikanska, latinos och andra  
icke-vita amerikanska grupper som bröt mot normer  
kring sexuell läggning och könsuttryck.
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SJÄTTE GÅNGEN
DRAG

Syfte
Syftet med sjätte gången är att få prata  
om könsuttryck genom att prata om drag  
och testa drag.

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

Förberedelser
F Sätt på datorn eller surfplattan. Gå in på internet.
F Sök på internet efter bilder på drag-kings och drag-queens.
F Sök på orden drag show, drag queen, drag king och dragdrottning.
F Ta fram smink, glitter, kläder och skor. 
F A4-papper med orden: homosexuell, bisexuell, transperson och queer
F Pictogram och andra bilder på personer, sex, relationer och kroppsdelar. 

Kanske har ni skrivit ut och plastat in sclera-bilder!
F Ta fram papper, pennor och annat material som ni vill använda.
F Ta fram figurer till må-rundan

Diskutera (10 minuter)
Varför finns så få hbtq-personer som också bryter mot funktionsnormen?

Prata om att funkisnormen är mycket tydlig. 
Om du googlar för att hitta hbtq-personer eller händelser som  
bryter mot funktionsnormen så finns det nästan inga.  
Varför finns det inga?

Be deltagarna fundera och att de gärna får ge egna exempel.  
Vet de några historiska hbtq-personer som bryter mot funktionsnormen?

Avslutningsrunda (5 minuter)
Idag har vi pratat om historiska hbtq-personer och händelser.
Alla får säga något om dagens samtalsgrupp.
Hur har det varit?
Hur känns det?

Nästa gång (2 minuter)
Nästa gång ska vi prata om drag.
Berätta när ni ska träffas nästa gång. 
Berätta också var ni ska träffas. 

Veckans tips 
Bok: Undantagsmänniskor: en svensk hbt-historia
Internet:

F Sök på orden ”lgbt history” eller ”hbt historia”.  
Då kommer du bland annat till RFSLs hemsida och hbtq-historia.

F Kolla också på www.en.wikipedia.org efter orden” Timeline of LGBT history”.
F Sök på orden ”famous bisexuals” och ”black lgbt icons”.
F Kolla på Forum för Levande historias hemsida: www.levandehistoria.se.  

Sök på hbtq.

SLUT FÖR IDAG!
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F Vi får säga pass när vi inte vill svara. 
F Vi har paus ofta, men först pratar vi i ungefär 45 minuter.
F Det vi berättar i gruppen stannar i gruppen. 

Namnrunda och pronomenrunda (5 minuter)
Alla säger sina namn efter varandra. 
Ni säger det namn ni vill kallas för. 
Det kan vara olika namn olika dagar. 
Säg också något roligt, 
till exempel favoritsnacks, favoritdjur eller  
något annat som kan vara kul att berätta.  

Gå sedan igenom vad pronomen är.  
Pronomen är till exempel hon, hen, han, den.  
Det är vad andra personer ska säga när dom  
pratar om dig.  
Säg också ett pronomen som passar för dig.  
Det kan vara olika pronomen olika dagar. 

Ni behöver inte säga era namn varje gång 
om det inte är någon ny person i gruppen.  
Men säg alltid pronomen och något roligt. 

Gå igenom hbtq-begreppen (15 minuter)
Använd instruktionerna från första gången – Gruppstart.

Övning: Drag (30 minuter)
Övningen är för att alla ska få prova olika könsuttryck.  
För några är övningen för att känna sig mer trygga  
i ett könsuttryck som man kanske har i hemlighet.  
För andra kan det vara viktigt att fundera på att  
kön är mycket mer än det vi har mellan benen. 

Använd gärna pictogram och bilder när det behövs!

UPPLÄGG

Berätta vad ni ska göra (2 minuter)
Idag ska vi prata mycket om könsuttryck och drag.  
Gå igenom träffens upplägg.

F Namnrunda – säga era namn till varandra.
F Mårunda – berätta för varandra hur ni mår.
F Gruppregler – prata om hur ni ska vara mot varandra i gruppen.
F Hbtq – ord – prata om vad hbtq betyder
F Drag-workshop – prova olika könsuttryck,  

till exempel smink, skägg, andra kläder och andra sätt att gå.
F Avslutningsrunda.
F Vad ska ni göra nästa gång?
F Veckans tips.

Må-runda med figurer (5 minuter)
Håll upp en figur som visar hur du  
känner dig idag. 
Säg också något om figuren om du vill. 

Gruppregler (3 minuter)
Gå igenom hur vi ska vara mot varandra i gruppen 
för att det ska bli så bra som möjligt för alla.

Alla får gärna komma med förslag till regler, 
men detta bör vara med:

F Vi räcker upp handen om vi vill fråga något.
F Vi säger till varandra om något känns dumt, elakt 

 eller konstigt som någon säger.
F Vi lyssnar på varandra.
F Vi avbryter inte varandra.
F Alla pratar så mycket eller lite som dom vill.
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Avslutningsrunda (5 minuter)
Börja med att sammanfatta dagens samtalsgrupp. 
Alla får sedan säga något kort om dagen.  
Vad tyckte ni?

Nästa gång (2 minuter)
Nästa gång ska vi prata om relationer.
Berätta när ni ska träffas nästa gång.  
Berätta också var ni ska träffas. 

Veckans tips
TV-program: RuPaul’s Drag Race
Film: Pricilla – Queen of the desert
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!

1. F  Börja med att titta på bilderna och visa några  
klipp från till exempel RuPaul’s Drag Race och  
drag kings på Youtube.  
Det är viktigt att titta på både drag queens och drag kings.

Förslag:
F Titta på presentationen av Dragkingdom of Sweden.
F Titta på olika klipp från RuPaul’s Dragrace.
F Titta på Azis musikvideo till låten Sen Trope.

Fika (20 minuter)

Övning: Fortsätt drag (30 minuter)

2. F  Låt alla fundera på vad de vill prova för att  
ändra sitt könsuttryck eller göra det starkare. 

3. F  Hjälp sedan varandra att ändra och förstärka  
era könsuttryck med kläder och smink.

4. F Ta därefter ett foto på varje person som vill. 
Prata om hur det kändes att draga. 

5.F Prata om att vi alltid har ett könsuttryck.  
Könsuttryck finns i vardagen så det är inte bara show.  
Vilka kläder brukar du ha?  
Tycker du att de är bekväma eller obekväma?  
Varför tror du att de är bekväma eller obekväma?

6. F  Avsluta med att fundera tillsammans om  
övningen att prova drag har gjort att ni har 
börjat att tänka på era könsuttryck. 
När tror ni att man börjar tänka på sitt könsuttryck?  
Börjar man tänka på det när man märker att andra  
personer inte tycker att man ”passar in”?
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UPPLÄGG

Berätta vad ni ska göra (2 minuter)
Idag ska vi prata om relationer och mest  
om kärleksrelationer.  

Gå igenom träffens upplägg: 
F Namnrunda – säga era namn till varandra.
F Mårunda – berätta för varandra hur ni mår.
F Gruppregler – prata om hur ni ska vara mot varandra i gruppen.
F Hbtq - ord – prata om vad hbtq betyder.
F Övning – prata om vilka personer som är viktiga för er.
F Övning – prata om vad kärlek är och hur man har bra relationer.
F Avslutningsrunda.
F Vad ska ni göra nästa gång?
F Veckans tips.

Namnrunda och pronomenrunda (5 minuter) 
Alla säger sina namn efter varandra. 
Ni säger det namn ni vill kallas för.  
Säg också något roligt, 
till exempel favoritsnacks, favoritdjur eller  
något annat som kan vara kul att berätta.  

Gå sedan igenom vad pronomen är.  
Pronomen är till exempel hon, hen, han, den.  
Det är vad andra personer ska säga när dom  
pratar om dig.  
Säg också ett pronomen som passar för dig.  
Det kan vara olika pronomen olika dagar. 

Ni behöver inte säga era namn varje gång 
om det inte är någon ny person i gruppen.  
Men säg alltid pronomen och något roligt. 

SJUNDE GÅNGEN
RELATIONER

Syfte
Syftet med åttonde gången är att  
tänka på vad som är viktigt för er  
i relationer ni har och vad som är  
viktigt för er i de relationer ni vill ha.  
Relationer är kontakt mellan människor.  

Förberedelser
F Ta fram papper, pennor och annat material som ni vill använda.
F A4-papper med orden: homosexuell, bisexuell, transperson och queer.
F Pictogram och andra bilder på personer, sex, relationer och kroppsdelar. 

Kanske har ni skrivit ut och plastat in sclera-bilder!
F Ta fram figurer till må-rundan.
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Be gärna alla att skriva eller rita vid  
varje solstråle så att det blir extra tydligt.
Förklara att solen är deltagaren själv.  
Solstrålarna är allt som är viktigt för dem.

Bilden är målad av Pelle Johansson.

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

3. F Prata om nära relationer.  
Nära relationer är till exempel relationer med  
vänner, föräldrar, syskon, släktingar eller  
med andra personer som du har bestämt själv.  
Prata också om att olika personer kan vara  
viktiga i livet på olika sätt och att man  
behöver olika typer av relationer.  

Fika (20 minuter)

Må-runda med figurer (5 minuter)
Håll upp en figur eller flera figurer som  
visar hur du känner dig idag. 
Säg också något om figuren om du vill. 

Gruppregler (3 minuter)
Gå igenom hur vi ska vara mot varandra i gruppen 
för att det ska bli så bra som möjligt för alla.

F Vi räcker upp handen om vi vill fråga något.
F Vi säger till varandra om något känns dumt, elakt 

 eller konstigt som någon säger.
F Vi lyssnar på varandra.
F Vi avbryter inte varandra.
F Alla pratar så mycket eller lite som dom vill.
F Vi får säga pass när vi inte vill svara. 
F Vi har paus ofta, men först pratar vi i ungefär 45 minuter.
F Det vi berättar i gruppen stannar i gruppen. 

Gå igenom hbtq-begreppen (15 minuter)
Använd instruktionerna från första gången – Gruppstart.

Övning: Mina solstrålar (30 minuter)
Övningen är för att tänka efter med  
vilka personer ni får stöd och bra energi 
och när ni känner att ni får bra energi. 
Det kan också vara saker som ger er  
stöd och positiv energi. 

1. F Alla ritar varsin sol med solstrålar.  
Det kan vara få solstrålar eller många. 
Varje solstråle ska vara viktig för er.  
Det kan vara person, ett sammanhang  
eller en sak som är viktig. 
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Avslutningsrunda (5 minuter)
Börja med att sammanfatta dagens samtalsgrupp. 
Alla får sedan säga något kort om dagen.  
Hur har det varit?  
Hur känns det? 

Nästa gång (2 minuter)
Nästa gång ska vi prata om sex. 

Veckans tips
Bok: Lätta Sexboken av Inti Chavez Perez
Film: Om sex, Forum SKILL
Tv-serie: Sexbyrån, avsnittet ”Ihop” och avsnittet ”Internet”
Musik: Nästan all musik handlar om olika relationer!

SLUT FÖR IDAG!

Samtal: Kärleksrelationer (30 minuter)
Samtalet är för att ni ska få tänka på vad  
kärlek är, prata om kärlek och hur relationer  
kan göras på bra sätt.  
Säg tydligt att det är kärleksrelationer ni ska prata om.

1. F Fråga alla vad kärlek är.  
Låt alla tänka en kort stund.

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

3. F Låt alla tänka en kort stund.
4. F Skriv allas tankar på samma papper eller ett nytt.

Använd pictogram, sclera-bilder och rita om deltagarna vill.

Läs upp en tanke i taget och diskutera tillsammans.

Det är bra att prata om att: 
F Man måste inte tycka lika eller gilla samma  

saker för att man är tillsammans med någon. 
F Det är du som bestämmer över din kärleksrelation. 

Personal eller föräldrar bestämmer inte.
F Man kan bara bli ihop med någon som vill  

vara ihop med en själv.
F Det är viktigt att prata med varandra om sin  

kärleksrelation och hur man vill ha det ihop.
F Det är viktigt att respektera varandra i en 

kärleksrelation och att lyssna på varandra. 
F Gör aldrig något som du inte tycker känns bra.  

Du bestämmer över dig och vad du vill. 
Det gäller även om du är ihop med någon.

F Om man inte mår bra av sin kärleksrelation  
kanske man ska göra slut. 
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UPPLÄGG

Berätta vad ni ska göra (2 minuter)
Idag kommer vi att prata mycket om sex.  
Vad är sex?  
Vem kan en ha sex med?

Gå igenom träffens upplägg:
F Namnrunda – säga era namn till varandra.
F Mårunda – berätta för varandra hur ni mår.
F Gruppregler – prata om hur ni ska vara mot varandra i gruppen.
F Hbtq - ord – prata om vad hbtq betyder.
F Övning – prata om ord som har med sex att göra.
F Samtal – Vad är sex?
F Samtal – Säga ja och säga nej. Prata om gränser.
F Avslutningsrunda.
F Vad ska ni göra nästa gång?
F Veckans tips.

Namnrunda och pronomenrunda (5 minuter)
Alla säger sina namn efter varandra. 
Ni säger det namn ni vill kallas för.  
Säg också något roligt, 
till exempel favoritsnacks, favoritdjur eller  
något annat som kan vara kul att berätta.  

Gå sedan igenom vad pronomen är.  
Pronomen är till exempel hon, hen, han, den.  
Det är vad andra personer ska säga när dom  
pratar om dig.  
Säg också ett pronomen som passar för dig.  
Det kan vara olika pronomen olika dagar. 

ÅTTONDE GÅNGEN
SEX

Syfte
Syftet med sjunde gången är att få  
prata om sex, lust, gränser och respekt. 

Ni kommer inte att hinna prata om  
allt och inte svara på alla frågor, 
men ni kan använda de tips ni får  
tillsammans i gruppen eller enskilt.  

Förberedelser
F Ha gärna till exempel Lätta Sexboken framme.
F  Ta fram papper, pennor och annat material som ni vill använda.
F A4-papper med orden: homosexuell, bisexuell, transperson och queer
F Pictogram och andra bilder på personer, sex, relationer och kroppsdelar. 

Kanske har ni skrivit ut och plastat in sclera-bilder!
F Ta fram figurer till må-rundan.

64 65



1. F Välj några ord om sex eller som  
hör ihop med sex.  
Skriv orden på lappar.  
Orden samlag, sex, knulla, kuk, snopp,  
onani, fitta och snippa ska finnas med.

2. F Lägg alla lappar i en hög. 
Texten ska vara vänd nedåt.

3. F Dra en lapp och tänk på ord som  
betyder samma sak.  
Skriv alla ord som ni kommer på. 
Det står till exempel snippa på lappen.  
Vilka fler ord finns det?  
Fitta, vagina, slida, framstjärt. 
Dra sedan nästa lapp och gör likadant.  

4. F Bestäm vilket ord ni ska använda i gruppen. 
Det står till exempel sex på en lapp. Andra ord ni kommit på 
är samlag, knulla, ligga. 
Ni kanske bestämmer att ni ska använda ordet knulla.

Fika (20 minuter)

Samtal: Vad är sex? (15 minuter)
Prata tillsammans om vad sex är.  
Använd gärna pictogram- och sclerabilder för att göra det 
lättare 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 man ha sex med någon man inte känner?

Ni behöver inte säga era namn varje gång 
om det inte är någon ny person i gruppen.  
Men säg alltid pronomen och något roligt.

Må-runda med figurer (5 minuter)
Håll upp en figur som visar hur du  
känner dig idag. 
Säg också något om figuren om du vill. 

Gruppregler (3 minuter)
Gå igenom hur vi ska vara mot varandra i gruppen 
för att det ska bli så bra som möjligt för alla.

Alla får gärna komma med förslag till regler, 
men detta bör vara med:

F Vi räcker upp handen om vi vill fråga något.
F Vi säger till varandra om något känns dumt, elakt 

 eller konstigt som någon säger.
F Vi lyssnar på varandra.
F Vi avbryter inte varandra.
F Alla pratar så mycket eller lite som dom vill.
F Vi får säga pass när vi inte vill svara. 
F Vi har paus ofta, men först pratar vi i ungefär 45 minuter.
F Det vi berättar i gruppen stannar i gruppen. 

Gå igenom hbtq-begreppen (15 minuter)
Använd instruktionerna från första gången – Gruppstart.

Övning: Ordlek om sex (20 minuter)
Övningen är för att ni ska veta vilka ord 
ni vill använda när ni pratar om sex. 
Övningen gör också att det blir lättare att  
prata om sex. 
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Det är bra att prata om att: 
F Det är viktigt att säga ja om man vill.
F Det är viktigt att säga nej om man inte vill.
F Bara du kan bestämma om du vill eller inte vill.
F Det är den som vill minst som bestämmer!

Enskilt: Vad är sex för mig? (10 minuter)
Övningen är för att alla ska få tänka  
själva på vad sex är för en själv.
Lägg gärna fram till exempel Lätta Sexboken  
och sclera-bilderna så att alla kan titta.  
Det är viktigt att övningen är enskild.  
Den är inte för att dela med andra i gruppen.
Tänk själv på frågan: Vad är sex för mig?

Avslutningsrunda (5 minuter)
Gå igenom vad ni har gjort idag.
Alla får säga något om dagens samtalsgrupp.
Hur har det varit?
Hur känns det?

Nästa gång (2 minuter)
Nästa gång ska vi prata om hbtq-personer i kulturen.
Berätta när ni ska träffas nästa gång.  
Berätta också var ni ska träffas. 

Veckans tips
Hemsida: www.såfunkarsex.se
Film: ”Om sex” av Forum SKILL
Bok: Lätta Sexboken av Inti Chavez Perez
TV: Sexbyrån, avsnittet ”Sex”

SLUT FÖR IDAG!

F Kan man ha sex med sin kompis?
F Måste man ha sex?

Det är också bra att prata om:

Självsex eller onani
Prata om onani och vad onani betyder.
Var får man onanera?  
Var ska man inte onanera? 
Vad ger det en själv att onanera? 

Sex med andra
Hur vet man om någon vill ha sex med en?
Hur vet man själv om man vill ha sex med någon?

Lust
Prata gärna om lust.  
Vad är lust?  
Hur känns lust?

Samtal: Säga ja och säga nej (15 minuter)
Övningen är för prata om att sätta gränser. 
Det betyder att säga ja eller nej. 

Sitt tillsammans i grupp och prata om att 
det är viktigt att få säga ja eller nej till sex. 

Diskutera:
F Vem bestämmer om man ska ha sex, hångla, kramas och kyssas?
F Är det den som vill mest eller som vill minst?
F Är det viktigt att säga ja?
F Får man alltid säga nej?
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Utflykt: Biblioteket (2 timmar)
Ni träffar en bibliotekarie som ni har bestämt tid med.  
Ni kanske får information om bra hbtq-kultur och   
bibliotekarien kanske läser högt ur en hbtq-bok.

Fråga bibliotekarien till exempel:  
Varför handlar så många böcker om  
heterosexuella personer och cis-personer?  
Hitta på fler frågor!

Om det inte blir någon utflykt:
Vanlig träff (men med en bibliotekarie)

UPPLÄGG

Berätta vad ni ska göra (2 minuter)
Idag ska vi prata om kultur och hbtq-personer i kulturen.  
Gå igenom upplägget:

F Namnrunda – säga era namn till varandra.
F Mårunda – berätta för varandra hur ni mår.
F Gruppregler – prata om hur ni ska vara mot varandra i gruppen.
F Hbtq – ord – prata om vad hbtq betyder.
F Besök – Bibliotekarien berättar.
F Övning – prata om hbtq-personer och hbtq-teman i kulturen.
F Avslutningsrunda.
F Vad ska ni göra nästa gång?
F Veckans tips.

NIONDE GÅNGEN 
KOLLA KULTUREN

Syfte
Syftet med nionde gången är att  
visa att det finns hbtq-personer  
i kulturen. 

De kan vara svåra att hitta för hbtq- 
personer syns inte lika ofta som de  
personer som inte är hbtq. 

Denna gång ska ni besöka ett bibliotek  
eller bjuda in en bibliotekarie  
och göra övningen som finns nedan. 

Förberedelser
Biblioteksbesök

F Kontakta närmaste bibliotek och  
boka in en tid för att få hbtq-information.  

F Skriv frågor till bibliotekarien före besöket. 
Vanlig träff

F Bjud in en bibliotekarie eller någon annan som kan 
prata om kultur och hbtq.

F Ta med tidningar som ni kan titta i. 
F Sätt på datorn eller surfplattan. Gå in på internet.
F Ta fram papper, pennor och annat material som ni vill använda.
F A4-papper med orden: homosexuell, bisexuell, transperson och queer.
F Pictogram och andra bilder på personer, sex, relationer och kroppsdelar. 

Kanske har ni skrivit ut och plastat in sclera-bilder!
F Ta fram figurer till må-rundan.
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F Vi får säga pass när vi inte vill svara. 
F Vi har paus ofta, men först pratar vi i ungefär 45 minuter.
F Det vi berättar i gruppen stannar i gruppen. 

Gå igenom hbtq-begreppen (15 minuter)
Använd instruktionerna från första gången – Gruppstart.

Besök: Bibliotekarien berättar (45 min)
Prata om böcker med hbtq-tema, seriealbum,  
filmer och annat om ni har bjudit in en bibliotekarie.  
Be gärna bibliotekarien att läsa högt. 
Det kan vara före diskussionerna eller efter. 

Fika (20 minuter)

Övning: Titta i Kulturen (30 minuter)
Övningen är för att ni tillsammans ska  
titta på och studera om det finns  
hbtq-personer och hbtq-teman i kulturen.  
Det är också för att lära sig att hitta hbtq-kultur.

1. F Hitta saker att titta på och studera.  
Kolla till exempel en dagstidning, hemsidan  
för en teater i närheten och kulturella  
händelser där ni bor.  
Titta efter hbtq-personer och teman i kulturen.  
Kolla vilka filmer som går på bio och teve.

2. F Välj några saker ni vill titta extra på.  
Det bli för mycket att kolla på allt. 

Namnrunda och pronomenrunda (5 minuter) 
Alla säger sina namn efter varandra. 
Ni säger det namn ni vill kallas för.  
Säg också något roligt, 
till exempel favoritsnacks, favoritdjur eller  
något annat som kan vara kul att berätta.  

Gå sedan igenom vad pronomen är.  
Pronomen är till exempel hon, hen, han, den.  
Det är vad andra personer ska säga när dom  
pratar om dig.  
Säg också ett pronomen som passar för dig.  
Det kan vara olika pronomen olika dagar. 

Ni behöver inte säga era namn varje gång 
om det inte är någon ny person i gruppen.  
Men säg alltid pronomen och något roligt. 

Må-runda med figurer (5 minuter)
Håll upp en figur eller flera figurer som  
visar hur du känner dig idag. 
Säg också något om figuren om du vill. 

Gruppregler (3 minuter)
Gå igenom hur vi ska vara mot varandra i gruppen 
för att det ska bli så bra som möjligt för alla.

F Vi räcker upp handen om vi vill fråga något.
F Vi säger till varandra om något känns dumt, elakt 

 eller konstigt som någon säger.
F Vi lyssnar på varandra.
F Vi avbryter inte varandra.
F Alla pratar så mycket eller lite som dom vill.
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Veckans tips
Titta på en film, gå på en teater eller  
läs en bok med hbtq-tema tillsammans.
Det är inte lätt att hitta filmer och böcker  
på svenska och som har hbtq-tema.  
Men det finns!

Film: Fucking Åmål, Lukas Moodyson
Film: Patrik 1,5, Ella Lemhagen
Film: Kyss mig, Alexandra-Therese Keining
Film: Lucky Blue, kortfilm av Håkon Liu: https://vimeo.com/24165206
Musikal-film: Rocky Horror Picture Show
Musikal-film: Hedwig and the angry inch
Musikal-film: Priscilla – queen of the desert
Musikal-film: 8 femmes

SLUT FÖR IDAG!

3. F Ställ frågor till det ni tittar på.  
Vilken typ av relation handlar det mest 
om på teatern?  
Vilken typ av kroppar syns?  
Vilken typ av hudfärg?  
Har personerna någon funktionsvariation som bryter mot normen?  
Hur ser könsidentitet och könsuttryck ut?

4. F Försök att räkna hur mycket ni hittar som  
är inom heteronormen och hur mycket som  
handlar om en hbtq-person eller har hbtq-tema.

5. FÄr det mest heterosexuella och cis-personer?  
Hittar ni inte så många hbtq-personer eller hbtq-teman?  
Hittar ni inte så många hbtq-personer som också bryter mot funktions-
normen? 
Prata om varför det är så och hur det hänger ihop med heteronormen  
och funktionsnormen.

Avslutningsrunda – (10 minuter)
Börja med att sammanfatta dagens samtalsgrupp. 
Alla får sedan säga något kort om dagen.  
Hur har det varit?  
Hur känns det? 

Nästa gång (2 minuter)
Nästa vecka ska vi prata om rättigheter igen.  
Vi ska prata om vilka rättigheter alla har. 
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UPPLÄGG

Berätta vad ni ska göra (2 minuter)
Idag ska vi igen prata om rättigheter.
Vi ska prata om dina rättigheter,
och hur du kan använda dina rättigheter.

Gå igenom upplägget:
F Namnrunda – säga era namn till varandra.
F Mårunda – berätta för varandra hur ni mår.
F Gruppregler – prata om hur ni ska vara mot varandra i gruppen.
F Hbtq - ord – prata om vad hbtq betyder.
F Övning – prata om vad ni ska göra om andra är dumma. 
F Övning – prata om vilka rättigheter ni har.
F Avslutningsrunda. 
F Vad ska ni göra nästa gång?
F Veckans tips.  

Namnrunda och pronomenrunda  (5 minuter) 
Alla säger sina namn efter varandra. 
Ni säger det namn ni vill kallas för. 
Säg också något roligt,
till exempel favoritsnacks, favoritdjur eller 
något annat som kan vara kul att berätta.  

Gå sedan igenom vad pronomen är. 
Pronomen är till exempel hon, hen, han, den. 
Det är vad andra personer ska säga när dom 
pratar om dig. 
Säg också ett pronomen som passar för dig. 
Det kan vara olika pronomen olika dagar. 

Ni behöver inte säga era namn varje gång
om det inte är någon ny person i gruppen. 
Men säg alltid pronomen och något roligt.

TIONDE GÅNGEN
MINA RÄTTIGHETER

Syfte
Efter alla samtal ni har haft på träffarna  
och övningar ni har gjort tillsammans  
ska ni tänka på vilka rättigheter ni 
själva har som enskilda personer.  

På denna träff ska ni lära er mer om era egna  
rättigheter och hur ni kan använda rättigheterna.    

Förberedelser
F Ta fram papper, pennor och annat material som ni vill använda.
F A4-papper med orden: homosexuell, bisexuell, transperson och queer.
F Lapparna med lagtexter och citat från sida 97.
F Kom gärna på egna meningar som hör ihop med rättigheter  

som är extra viktiga för er.
F Se exempel på meningar i Övningen: Vilka är mina rättigheter?”
F Ta fram figurer till må-rundan.
F Pictogram och andra bilder på personer, sex, relationer och kroppsdelar. 

Kanske har ni skrivit ut och plastat in sclera-bilder!
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2. F Övning att visa vad ni tycker.  
De som håller med om den mening  
du säger ställer sig upp eller räcker upp  
en hand eller gör något annat som passar. 

Alla ska fundera och visa vad en själv tycker.  
Låt några som har ställt sig upp, eller räckt upp handen 
och några som sitter berätta varför de valde som de gjorde. 

Berätta att det är okej att ändra sig när man  
hört hur andra tänker och tycker.  
Säg de meningar först som du tycker är viktiga.

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

F Alla över 18 år har rätt att rösta i Sverige.
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, kille eller något annat kön.
F Du bestämmer själv vem eller vilka du blir kär i.
F Ingen får reta dig för den du är.

3. F Tänk gärna på egna meningar om rättigheter  
som är viktiga för er.  
Diskutera tillsammans vilka fler rättigheter  
ni har i vanliga situationer i vardagen. 

4. F Det är viktigt att berätta att alla åtta meningarna  
är rättigheter i till exempel LSS och Diskrimineringslagen.

Fikapaus (20 minuter)

 Må-runda med figurer (5 minuter)
Håll upp en figur eller flera figurer som  
visar hur du känner dig idag. 
Säg också något om figuren om du vill. 

Gruppregler (3 minuter)
Gå igenom era gruppregler.  

Alla får gärna komma med förslag till regler, 
men detta bör vara med:

F Vi räcker upp handen om vi vill fråga något.
F Vi säger till varandra om något känns dumt, elakt 

 eller konstigt som någon säger.
F Vi lyssnar på varandra.
F Vi avbryter inte varandra.
F Alla pratar så mycket eller lite som dom vill.
F Vi får säga pass när vi inte vill svara. 
F Vi har paus ofta, men först pratar vi i ungefär 45 minuter.
F Det vi berättar i gruppen stannar i gruppen. 

Gå igenom hbtq-begreppen (15 minuter)
Använd instruktionerna från första gången – Gruppstart.

Övning: Vilka är mina rättigheter? (30 minuter)
Övningen är för att ni ska kunna tänka på  
era rättigheter också i vardagen.  
Då kan ni känna er trygga med att ni har  
rättigheter och att ni kan använda er av dem.

1. F Ta fram lapparna med lagtexter och citat  
från Träff 2 och repetera dem. 
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Avslutningsrunda (10 minuter)
Börja med att sammanfatta dagens samtalsgrupp.
Alla får sedan säga något kort om dagen. 
Alla får säga hur det har varit att träffas 10 gånger.
Hur har det varit att prata hbtq, normer och rättigheter? 
Hur känns det?

Veckans tips
Fortsätt att träffas och prata med varandra! 

SLUT FÖR IDAG!

Övning: Vad kan jag göra? (30 minuter)
Övningen är för att deltagarna ska få berätta om  
situationer som de själva har varit med om eller  
som de är rädda ska hända.  
Syftet är att få öva på en sådan situation och  
vad man kan göra. 

1. F Deltagarna tänker på situationer som kan vara   
jobbiga för hbtq-personer och funkispersoner. 
Berätta att det inte måste vara situationer som de  
själva har varit med om.

2. F Skriv situationerna på en white-board eller  
anteckna på annat sätt.

Exempel på situationer:
F Personer pratar inte med mig.  

De pratar med min personal.

F Alla tycker att jag är en tjej,  
men jag känner mig inte som tjej.

F Jag får inte hjälp att köpa sexleksaker.

F Jag får inte gå på bögklubb. 
Personalen säger att det är farligt för mig.

3. F Sedan väljer deltagarna tre situationer  
och tänker på hur de ska göra. 

Exempel på vad man kan göra.  
Tänk också på vad ni sa på Träff 2.

F Hitta på svar på dumma frågor.
F Skriva ett mejl och protestera. 
F Skriva i tidningen. 
F Göra en arg sång. 
F Skriva brev eller mejla till en politiker.
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VIKTIGA ORD 
HBTQ

HBTQ är en förkortning av flera ord.  
H står för Homosexuell, B för Bisexuell,  
T för Transpersoner och Q för Queer.  
Hbtq är sexuell läggning, könsidentitet  
och könsuttryck.
Här kan du läsa om ord och förkortningar  
som finns i texterna på hemsidan.

KÖN, IDENTITET OCH TRANS
På RFSL tycker vi att det är viktigt att förstå  
att kön har olika betydelser.  
Därför brukar vi beskriva kön på flera sätt:

Kön
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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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. 

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 transfrågor? 
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.

Transvestit
En transvestit är en person som har ett  
annat könsuttryck än det som andra väntar sig  
av personer med hens juridiska kön.  
Det kan vara personens kläder, smink, hår,  
kroppsspråk, röst och annat. 

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. 

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,  
till exempel intergender eller genderqueer. 
Ordet betyder inte samma sak för alla som  
tycker att de 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. 

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 henne.  
En del vill bli kallade vid förnamn i stället för  
med pronomen. 
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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?

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

SEXUALITET
Vad innebär det att vara homosexuell?  
Vad innebär det att vara bisexuell? 
Vad innebär det att vara heterosexuell? 
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. 

Asexuell
En asexuell person blir inte intresserad 
sexuellt av någon annan.  
De flesta asexuella personer blir kära.  

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

Pansexuell
En pansexuell person kan bli sexuellt intresserad 
av alla kön och könsidentiteter. 

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

  Homosexuell
En homosexuell person kan bara bli sexuellt intresserad  
av personer som har samma kön.  
En tjej som bara blir intresserad sexuellt av tjejer  
kallas lesbisk eller flata.  
En kille som bara blir intresserad sexuellt av killar  
kallas bög. 

Queer
Ordet queer betyder flera saker.  
En person som är queer vill inte  
dela upp kön och sexualitet i grupper. 
En person som är queer tycker att det finns  
många fler kön än bara kille och tjej. 

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

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 någon bryter mot dem.  
Ibland kan de hända tråkiga saker för den  
som bryter mot normer. 
Personen kan till exempel bli kallad elaka saker. 
Det är viktigt att förstå att normer och makt hör ihop.

Följder av normer 
F De som följer normen får oftast fördelar.
F De som bryter normen blir utan fördelar.
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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Kritik av normer
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”. 

Diskriminering
Att diskriminera är att inte behandla alla lika.  
Det är att göra skillnad på människor. 

Lag mot diskriminering
I Sverige finns en lag mot diskriminering.   
Lagen gäller på arbetet, hemma och i skolan. 
Det är förbjudet att diskriminera på grund av:

F Kön 
till exempel man eller kvinna.

F Etnisk tillhörighet 
till exempel fransk 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 Otillgänglighet  
till exempel svårt för rullstol att komma fram. 

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

F Ålder

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

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

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.   

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

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

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

Intersektionalitet
Intersektionalitet är ett annat ord för normsamverkan. 
Det är att kunna visa och förstå hur makt fungerar  
och hur makt påverkar människor. 
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ANDRA VIKTIGA ORD 

Funktionsmaktsordningen
Funktionsmaktsordningen tänker bara på ett  
samhälle med personer utan funktionsnedsättning.  
Personer utan funktionsnedsättning är normen. 

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 sämre än vad som är normen.  
En person kan ha en funktionsnedsättning.  
Men personen själv är inte funktionsnedsatt.

Funktionsvariation
Funktionsvariation är ett sätt att beskriva  
funktionsnedsättning där alla har en funktion.  
Men funktionen kan vara olika. 

Funkofobi
Funkofobi är när någon blir dåligt behandlad  
för att personen har en funktionsnedsättning.

Rasism
Rasism är när någon blir dåligt behandlad  
för till exempel sin hudfärg, kultur eller religion.  
Rasism är också när det är svårare att få ett jobb 
för en person som heter Muhammed än för  
en person som heter Kalle.  

Rasifiering
Rasifiering är när människor dömer andra  
för att de har en viss hudfärg eller kommer  
från ett visst land. 

Vithet
Vithet är ett ord som beskriver makt och  
de fördelar som vita personer får. 

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

Vi har till exempel läst:
F Vi andas samma luft – Föreningen Grunden
F Lätta sexboken – Inti Chavez Perez
F se Mentorskap på nätet bortom hetero- och tvåkönsnormen –  

RFSL Stockholm
F Queera berättelser – RFSL Stockholm
F Transformering.se – RFSL Ungdom
F Vilja och vrede, inspiration för glödande aktivister – RFSL Ungdom
F Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan – Skolverket
F Christine Bylund – STIL
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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.

Den första pride-paraden hålls 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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