
Arbetsblad
Arbeta med alla uppgifter, eller välj ut 
några av dem. Programmet passar bra att 
se tillsammans med andra program i serien 
Perspektiv på världen; Hbtq-rättigheter och 
Hbtq – hatbrott.

Ord och begrepp
Hen, hijras, transperson, transgender, status, 
norm, könstillhörighet, heteronormen,  
kriminalisera, tredje juridiskt kön

Frågor utifrån programmet
1 I Indien kallas det tredje könet för hijras. 

Vilka är det?
2	 Vad	säger	de	i	filmen	om	situationen	för	

hijras i Indien genom historien? 
a Hur var hijras innan kolonisationen 

kopplade till religionen i Indien? 
b Hur förändrades deras liv under 

brittiskt styre?
c Hur är deras situation idag?

3 Indien har nu lagstiftat om ett tredje kön. 
Hur känner de i programmet inför detta? 
Vad kan de se för framtid? 

4 I Sverige är ordet hen ett ganska nytt ord. 
Varför ansågs det att det behövdes ett 
tredje ord för att uttrycka könstillhörighet?

Arbeta vidare
5 Vad är det för skillnad på transpersoner 

och transgender? 
6 Vad står hbtq för?
7	 I	samhället	finns	många	normer	kring	

hur vi ska vara och bete oss. Ta reda på 
mer om vad heteronormen innebär.

8 I hur många länder i världen är det 
olagligt att vara transperson?

9 Läs på om diskrimineringsgrunderna. 
Vilka är de? Vad innebär diskriminering? 
Vart kan man vända sig om man blivit 
utsatt för diskriminering? Använd gärna 
DO:s (Diskrimineringsombudsmannen) 
sida.

10 Vilka organisationer i Sverige arbetar 
med hbtq-personers rättigheter?

11 Tvångssteriliseringar av transpersoner 
skedde i Sverige fram till 2013. Ta reda  
på mer om det. 

Diskussionsfrågor
12 Vad har transpersoner för status  

i Sverige?
13 Vad tycker ni om ordet hen? Varför 

behövs det? Finns det några nackdelar 
med ett tredje ord för könstillhörighet?

14 Ett annat ord många vill byta ut är ordet 
man mot ordet en. Vad tycker du om det? 
Är det viktigt? 

15 Sridevi i programmet är hijras, men 
född som pojke. Hur tror du att hens 
möjligheter i samhället skiljer sig från 
en transperson i Indien som är född som 
flicka?

16 Diskutera skillnaderna mellan hur det 
är att leva som transperson i Sverige 
respektive Indien.  

Hijras, Indiens tredje kön



På nätet
n RFSL
n Socialstyrelsen
n Forum för levande historia – Hbtq,  

normer och makt
n MUCF, Myndigheten för ungdoms-  

och civilsamhällefrågor
n UMO
n YOUMO
n DO
n UNHCR

Andra program från UR  
om hbtq-frågor
n Elsa och Aron Modig, Makt hos mig
n Transbegreppet, Få syn på normerna
n Heteronormen, Få syn på normerna
n Ska jag säga hen eller den? PK-mannen
n Ibland skrattar jag åt bögskämt,  

PK-mannen
n Den undangömda transhistorien,  

Nationen
n 100 frågor om sex


