
LPP-Begrepp och relationer  

Kunskapskrav i Lgr 11 

Religion och samhälle 
• Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om 

religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet. 

Identitet och livsfrågor 
• Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i 

populärkulturen. 
• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. 
• Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av 

identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. 

Etik 
• Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel 

konsekvens- och pliktetik. 
• Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, 

till exempel dygdetik. 
• Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. 
• Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och 

demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar. 

 

Mål att uppnå: 
➢ Etik - Diskutera moraliska dilemman utifrån enkla etiska modeller. 
➢ Etik - Redogöra för olika föreställningar om den goda människan och det goda livet. 
➢ Etik - Frågor om rätt och fel, synen på människan utifrån olika religioner. 
➢ Kunna återge viktiga tankar om hur världen blev till utifrån olika religioner. 
➢ Grundtankar, centrala berättelser och religiösa uttryck. 
➢ Undersöka hur religionen påverkar individen och samhället. 
➢ Beskriva samband mellan religion och samhälle. 
➢ Resonera och argumentera kring frågor om moral. 
➢ Söka information om religion med hjälp av olika källor. 

 

Så här ska vi jobba 
 

• DET KOMMER ATT BLI ETT PROV PÅ BEGREPPEN NEDAN. 

• UPPGIFTER UTIFRÅN KUNSKAPSKRAVEN OVAN 

• DISKUSSIONER OCH GENOMGÅNGAR 

 

  



 
Begrepp:  
Följande begrepp ska du kunna förklara, diskutera och ge 
exempel kring. 
 

• Etik   Pliktetik 

• Moral  Myt 

• Gud  Tro 

• Religion  Livsåskådning 

• Frihet/ansvar  Dygdetik  

• Konsekvensetik Sinnelagsetik 

• Ateism  Agnosticism 

• Godhet   

Relationer  

VÄNSKAP-KÄRLEK-SEXUALITET-SEXUELLIDENTITET-LIVSSTIL SAMTYCKE-FRIVILLIGHET-GENUS-

RELIGÖST PERSPEKTIV-NORMER  

Redovisning 
• Både prov och uppgifter under arbetet. 

 



Relationer - Ord och begrepp 

Här nedan ser du ett urval av de begrepp som Skolverket använder när de 

skriver om vad som man ska ta upp kring undervisningen om ”Sex och 

samlevnad” på högstadiet. Alla ämnen berörs men framför allt biologi och 

religion samt samhällskunskap. 

Asexualitet – avsaknad av aktiv sexualitet och intresse av sexuella relationer. Är 

inte i lagens mening en sexuell identitet eller sexuell läggning.  

Biologiskt kön – kategorisering utifrån inre och yttre könsorgan, 

könskromosomer och ibland även hormonnivåer.  

Bisexualitet – när en person känner sig känslomässigt och / eller sexuellt 

attraherad av personer oavsett kön.  

Etnisk tillhörighet – nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat 

liknande förhållande. Känsla av tillhörighet till en viss grupp människor med 

gemensamt ursprung och språk och gemensam kultur.  

Genus – de förväntningar som finns på personer, som utgår från deras 

biologiska kön, gällande t.ex. kläder, intressen, agerande och utseende. Ett 

annat ord för detta kan vara socialt kön.  

Genusvetenskap – akademisk disciplin som fokuserar på vilken maktposition, 

vilka fördelar och konsekvenser genustillhörighet kan ge i olika sammanhang.  

Isärhållande (manligt och kvinnligt är helt olika saker och varandras motsats) 

och rangordning (män och manlighet är norm och har högre status) är två 

centrala begrepp vid denna analys.  

Hbtq – ett samlingsbegrepp som innefattar homosexuella, bisexuella, 

transpersoner och queer.  

Hen – subjektsform av ett könsneutralt pronomen (motsvarar språkligt han 

eller hon)  

Heterosexualitet – när en person känner sig känslomässigt och / eller sexuellt 

attraherad av personer tillhörande motsatt kön.  



Homosexualitet – när en person känner sig känslomässigt och / eller sexuellt 

attraherad av personer tillhörande samma kön.  

Intergender – könsidentitet eller uttryck som innebär att personen befinner sig 

mellan, bortom eller i båda sociala könen.  

Juridiskt kön – det kön som anges i t.ex. folkbokföringen, i passet och som 

reglerar utformandet av personnumret. Det finns två juridiska kön i Sverige – 

man och kvinna.  

Jämställdhet – begrepp som innebär att alla personer har samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet.  

Könsidentitet – en persons självupplevda kön, det personen själv definierar sig 

som.  

Könsöverskridande identitet eller uttryck – när en könsidentitet eller ett 

könsuttryck hela tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen. 

Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda begreppen könsidentitet 

eller könsuttryck. Alla människor har könsidentitet och könsuttryck, inte bara 

transpersoner. Med könsidentitet eller könsuttryck avses en persons identitet 

eller uttryck i form av kläder, kroppsspråk, beteende eller med avseende på 

kön.  

Matriarkat – ett ord för att beskriva att kvinnan har makten i familjen och i 

samhället i stort.  Motsatsen är patriarkat  

Normer – oskrivna och ofta outtalade regler, förväntningar och ideal som 

beskriver vad som anses vara önskvärt, fördelaktigt och eftersträvansvärt och 

vad som inte är det. Dessa normer är föränderliga över tid, de är plats- och 

situationsbaserade och har ofta en stark koppling till makt.  

Normkritiskt perspektiv eller förhållningssätt – ett förhållningssätt där normer 

och samhälleliga strukturer kring t.ex. kön och sexualitet synliggörs och 

granskas. Flyttar fokus från individer och avvikande grupper till samhällets 

normstrukturer och perspektivet belyser maktaspekterna i systemet.  

Patriarkat – ord för att beskriva att mannen har makten i familjen och i 

samhället i stort. Denna maktposition reproduceras ständigt och ger män 

fördelar i många olika situationer. Jämför med matriarkat.  



Poly – kortform för personer som går emot tvåsamhetsnormen och vill leva 

eller lever med flera partner. Det kan till exempel handla om polyamori som 

innebär att under samtycke från alla parter ha flera kärleksrelationer parallellt 

och polygami som är att vara gift med flera samtidigt (månggifte). Polygami är 

inte tillåtet i Sverige.  

Queer – ett perspektiv där samhällets normer kring kön, sexualitet och makt 

ifrågasätts eller en identitet för personer som utifrån detta perspektiv vill gå 

emot eller ifrågasätta kategorisering utifrån sexualitet och kön. Det handlar om 

att tänka bortom de förväntade uppdelningarna och ifrågasätta heteronormen.  

Sexuell identitet – en persons känslomässiga och sexuella preferens som 

definieras av personen själv. De vanligaste definitionerna är bisexuell, 

heterosexuell eller homosexuell men många väljer att inte identifiera sig inom 

dessa kategorier. En persons sexuella identitet överensstämmer inte alltid med 

personens förväntade sexuella praktik. En person som har sex med någon av 

samma kön behöver t.ex. inte identifiera sig som homo- eller bisexuell och en 

person som bara har sex med personer av motsatt kön måste inte vara 

heterosexuell i sin definition.  

Sexuell läggning – ett annat begrepp för sexuell identitet. Används i lagtexter.  

Socialt kön – de förväntningar som finns på personer, som utgår från deras 

biologiska kön, för t.ex. kläder, intressen, agerande och utseende. Ett annat ord 

för detta kan vara könsmönster och genus.  

Transperson – en person vars könsuttryck eller könsidentitet i perioder eller 

konstant avviker från det kön som registrerats vid födseln. Det är ett 

samlingsbegrepp som kan omfatta bl.a. transsexuella, transvestiter och 

intergender. Begreppet berör alltså personer vars biologiska, juridiska, mentala 

och sociala kön inte alltid överensstämmer.  

Transsexualism – en medicinsk diagnos för personer vars könsidentitet inte 

sammanfaller med det juridiska eller det biologiska könet.  

Tvåsamhet – att leva i en parrelation. Förväntningarna kring att alla ska vilja 

leva i tvåsamhet och endast med en partner kan vara starka i samhället.  

  



Arbetsområdets förankring i Läroplanen (Lgr 11) 

Övergripande mål (kapitel 1 &2): 

• Eleven respekterar andra människors egenvärde. 

• Eleven tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra 

människor. 
• Eleven kan leva sig in i och förstå andra människors situation. 

• Eleven kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. 

• Eleven kan använda kunskaper från de samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena för vidare studier, i 

samhällsliv och vardagsliv. 
• Eleven kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och 

etiska överväganden. 

• Eleven har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande 

kunskaper om de nordiska språken. 
• Att eleven tar ett personligt ansvar för sina studier och utvecklar ett allt större ansvar för sina studier. 

• Eleven utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna 
arbetsprestationerna och förutsättningarna. 

• Eleven har fått kunskaper om de nationella minoriteternas  kultur religion och historia. 
• Eleven kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, 

religion och historia. 

• Eleven kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 

 

Syfte: Du ska; 

• Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, 
• Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället, 

• Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, 

• Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. 
• Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet. 

Centralt innehåll: 

• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.  
• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.  
• Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.  
• Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.  
• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.  
• Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter  
• Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, kärlek och sexualitet i populärkulturen. 
• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.  
• Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i 
religiösa och sekulära sammanhang.  
• Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och pliktetik.  
• Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.  
• Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.  
• Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till 
exempel frihet och ansvar. 

 Kunskapskrav: 

http://www.skolverket.se/kursplaner_och_betyg 

Vid frågor maila Håkan på hakanromare@gmail.com    

mailto:hakanromare@gmail.com

