TIP EN 13’ER

1. Heteroseksuel
betyder, at man bliver
forelsket i:

Det modsatte køn

Éns eget køn

Alle elever i klassen

2. Homoseksuel
betyder, at man bliver
forelsket i:

Begge køn

Alle elever i klassen

Éns eget køn

3. Identitet betyder:

Hvor mange venner
man har

Hvordan man opfatter sig
selv

Hvor gammel man er

4. Biseksuel betyder at
man bliver forelsket i:

Mere end en person på en
gang

Bier og hvepse

Mere end ét køn

5. Hvad er en
kernefamilie?

Mor, far og børn

En særlig sund familie

En familie, der spiser
mange æbler

6. Hvad betyder det at
springe ud?

At hoppe ud fra et højhus

At fortælle sin omverden
om sit køn og/eller sin
seksualitet

At man har sin seksuelle
debut

7. Seksuel orientering er
et begreb, som vi
anvender for at gruppere
folk ud fra:
8. Normer er:

Hvilke venner man har

Hvem man forelsker sig i

Om man kan lide at dyrke
meget sex

Det som er anderledes

Et ord for kærlighed

De uskrevne regler for,
hvad vi opfatter som
rigtigt og forkert

9. Heteronormer er:

At forelske sig i
heteroseksuelle

De normer, der er
anderledes

10: Transperson eller
transkønnet er:

Et samlingsbegreb for
personer, hvis
kønsidentitet skiller sig
ud fra normen
Om man er kommet i
puberteten eller ej

Normer for, hvordan
piger og drenge skal
opføre sig, og hvem, de
skal forelske sig i
En person, der ikke kan
blive forelsket

Om man har fået
kønsbehåring

Hvordan man opfatter sit
eget køn – som dreng,
pige eller noget andet.

11. Kønsidentitet betyder:

En person, der elsker tog

12. Homofobi betyder:

En frygt og uvilje mod
homoseksuelle

En bar for homoseksuelle

En frygt og uvilje mod
mennesker generelt

13. Hvad betyder LGBT?

Lesbian, Gay, Bisexual
and Transgender

Landsforeningen for
Gamle Bøsser og
Transvestitter

Love, Gender, Babies and
Traditions

