
 

 

 

 

Hbtq är paraplybegreppet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera 
uttryck och identiteter. H:et och b:et handlar om sexuell läggning. T:et handlar om hur man 
definierar och uttrycker sitt kön. Queer rör sexuell läggning, könsidentitet, relationer och 
sexuell praktik eller är uttryck för ett normkritiskt förhållningssätt. I temabladet finns förslag 
på material för högstadiet och gymnasiet, länkade till mediekatalogen SLI.  
100 frågor om sex och På tal om 6 är seriematerial om kärlek, identitet och sex. På tal om 6 är ett 
normkritiskt material, handledning med elevövningar kopplade till läroplanen och webbplats finns 
under dokument och länkar. Se lärarfilmen först, den instruerar hur man kan arbeta med materialet.  
Längst ner i temabladet finns information från Region Kronoberg om gratis hbtq-diplomering 
för skolan, senaste anmälningdatum är 8 juni. 

 

Faktafilm 
100 frågor om sex : Hur kan man berätta att man är homosexuell? 
100 frågor om sex : Hur vet en om en är homosexuell? 
100 frågor om sex : Skillnaden mellan könsidentitet och sexuell läggning? 
100 frågor om sex : Vad betyder transperson och cisperson? 
100 frågor om sex : Vad är sexualitet? 
 
Kärlek och relationer - På tal om 6 
Sexuella rättigheter - På tal om 6 
Från flicka till bög - På tal om 6 
Får man bli kär i vem fan som helst? - På tal om 6 
Jag vill inte vara hemlig längre - På tal om 6 
Killen bredvid - På tal om 6 
Mina två mammor - På tal om 6 

Få syn på normerna : Transbegreppen 
Få syn på normerna : Heteronormen 
PK-mannen : Livet som macho 
PK-mannen : Ibland skrattar jag åt bögskämt 
PK-mannen : Ska jag säga hen eller den? 
 
 

Dokumentärer 
Barnkonventionen – Hur Ky blev Niels 
En vanlig fucking människa 
Tänk till med Dewide : Är jag verkligen straight? 
Nationen : Den undangömda transhistorien 

 

 

 

Temablad Hbtq 
 
 
 

http://sli.se/apps/sli/?db=37
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=37&selsubtype=0&sort=SORT_REL&search=100%20frågor%20om%20sex&availonly=true&ursa=false
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=37&selsubtype=0&sort=SORT_REL&search=V1906&availonly=true&ursa=false
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1906-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U105001-75
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=UR196039
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U105001-43
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U105001-42
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U105001-45
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1906-24
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1906-%209
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1906-15
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1906-%205
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1906-13
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1906-21
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1906-14
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U105082-06
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U105082-04
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U104608-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U104608-04
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U104608-06
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V2043-%207
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V2007-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U103814-09
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U104583-04


 

 

Spelfilm  
Boys 
Dallas Buyers Club 
Orlando 
Pojkarna (kortfilm) 
The Boy in the Dress 
Torka aldrig tårar utan handskar 

 

Hbtq-diplomering 

 

För att förbättra bemötandet av hbtq-personer erbjuder Region Kronoberg elevhälsan på länets 

skolor att kostnadsfritt hbtq-diplomera sin verksamhet. Uppge att Region Kronoberg står för 

kostnaden inom ramen för Psykisk hälsa 2018. Läs mer och anmäl skolan här: information och 

anmälan.  

 

Film om sexuell säkerhet och hälsa: 

Informationsfilmen The Test – only you can do it, är framtagen av Folkhälsa och social utveckling – 

Region Kronoberg. Syftet är att göra ungdomar och unga vuxna uppmärksamma om självtest för 

klamydia. Den sprider också kunskap om vikten av kondomanvändning för att undvika klamydia vid 

sexuella kontakter.  

 

 

 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V2002-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1851-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V2036-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V2032-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1945-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=FD1278
http://avmedia.kronoberg.se/wp-content/uploads/2018/03/Hbtq-diplomering-2018.pdf
http://avmedia.kronoberg.se/wp-content/uploads/2018/03/Hbtq-diplomering-2018.pdf
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V2141-%201

