
Hei!

Her kommer en kortere og litt redigert utgave av presentasjonen som ble brukt under 
kurset som Rosa kompetanse holdt hos dere. Vi vil understreke at denne presentasjonen 
må forstås i sammenheng med det som ble formidlet under foredraget, og at den i liten 
grad vil bidra til kompetanseheving alene. Presentasjonen skal derfor ikke deles med 
andre. 

Dersom du ikke var tilstede under hele foredraget eller dersom du ikke var tilstede i det 
hele tatt, vil vi anbefale deg å benytte deg av andre ressurser enn denne presentasjonen 
for å lese deg opp på tematikk knyttet til kjønn, seksualitet og inkluderende praksis.
Du kan finne gode ressurser til kompetanseheving her:

https://skeivungdom.no/brosjyrer/

https://www.foreningenfri.no/rosa-kompetanse/ressurser/

https://skeivungdom.no/brosjyrer/
https://www.foreningenfri.no/rosa-kompetanse/ressurser/
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Noen viktige ting:
1. Jeg tar utgangspunkt i at dere har gode intensjoner, og at 
dere ønsker å gjøre en aller best mulig jobb. Det gjelder også 
for denne tematikken.
2. Det er alltid problematisk å snakke om mennesker på 
gruppenivå, det er derfor viktig at vi tar utgangspunkt i 
enkeltindividets behov og ønsker når vi møter hverandre, og at 
noen av oss har flere og sammensatte minoritetstilhørigheter.
3. Man blir aldri ferdig kompetent eller utlært i noe, heller ikke 
i disse temaene, og heller ikke etter dette kurset. J
4. Jeg vil veldig gjerne vite hva dere tenker! Kom gjerne med 
spørsmål og kommentarer, eller send en e-post til:

omar@foreningenfri.no

mailto:hilde@foreningenfri.no


Noen viktige ting til:
LHBT = Lesbiske, Homofile, Bifile og Transpersoner

Skeive = mer inkluderende begrep – paraplybegrep for alle de av oss som 
bryter med normer knyttet til seksuell orientering og kjønn

Seksuell orientering = legning

Transpersoner = de av oss som ikke identifiserer seg med kjønnet som ble 
registrert da de ble født

Cispersoner = de av oss som identifiserer seg med kjønnet som ble 
registrert ved fødsel



DEL  1
Rosa kompetanse, styrende 

dokumenter, kunnskapsgrunnlag, 
nulltoleranse mot mobbing



FRIs fagavdeling: Rosa kompetanse

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Helse og 
sosial Skole Justis Arbeidsliv Barnevern Barnehage



Hvorfor Rosa?



Rosa kompetanse skole
Mål: At skolen skal være et sted der elever som bryter med normer 
for kjønn og seksualitet kan være seg selv og kjenne seg trygge og 
inkluderte.



Hvorfor skal dere kunne noe om dette?



Læreplanverket
Modul: Familie, helse og 
hverdagsliv

• gi eksempler på hvordan fysisk og psykisk 
helse kan bli påvirket av livsstil og ulike 
hendelser, som for eksempel migrasjon

• samtale om hva negativ sosial kontroll, 
vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse er, om juridiske og 
personlige konsekvenser av dette, og om 
aktuelle hjelpetilbud

• samtale om familieplanlegging, 
prevensjonsmidler og abort, forståelse og 
respekt knyttet til seksuell identitet og 
kjønnsuttrykk, samt grensesetting og 
lovverk knyttet til dette

Modul: Norge før og nå

• gi eksempler på mangfold i Norge med 
vekt på ulike familieformer, levesett, 
boformer og folkegrupper, inkludert det 
samiske urfolket

• samtale om likestilling og kvinners 
deltakelse i arbeidslivet, utdanning og 
politikk, og betydningen det har for 
utviklingen av samfunnet

• samtale om menneskerettigheter som 
ytringsfrihet og vern mot diskriminering

• samtale om ulike tradisjoner og syn på 
religion i det norske samfunnet og 
endringer på disse områdene over tid



Ny overordnet del av læreplanverket

Folkehelse og livsmestring
I samfunnskunnskap handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om 
at deltakerne har kunnskap om det norske samfunnet som kan bidra 6l å ivareta 
familieliv og egen og eventuelle barns psykiske og fysiske helse, 6l å gjøre gode 
helsevalg og 6l å ivareta egne behov og egen økonomi. Faget skal også bidra 6l at 
deltakerne er rustet 6l å skape gode relasjoner og delta i ulike sosiale fellesskap, 
inkludert i frivillig sektor, og 6l å skape forståelse, respekt og toleranse for mangfold 
og for andres verdier og livsvalg.

I samfunnskunnskap handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring 
også om opplæring, utdanning og arbeidsliv. Faget skal bidra 6l at deltakerne får 
innsikt i betydningen av formell og uformell kompetanse, og slik legge 6l re?e for 
livslang læring og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.











Gruppearbeid om abort, prevensjon, 
seksuelt overførbare infeksjoner og 
homofili

”Vi på vår gruppe er enige om at vi ikke har 
noe imot de homofile”

Røthing & Svendssen, 2009: Seksualitet i skolen. Perspektiver på undervisning.



Lov om grunnskolen og den videregåande 
opplæringa (Opplæringslova)



Rundskriv 
Skolemiljø Udir – 3 - 2017

6.4.1 Plikt til å følge med
Skolen har et skjerpet ansvar overfor elever med en særskilt sårbarhet, jf. 
Prop. 57 L (2016-2017) s. 22 og Rt. 2012 s. 146. Slik sårbarhet kan være 
knyttet til for eksempel elevens religion, seksuelle orientering, 
kjønnsuttrykk, funksjonsevne, at eleven har atferdsvansker eller 
forhold ved elevens familie og hjemmesituasjon. At en elev tidligere 
har vært utsatt for krenkelser, kan også gjøre en elev særskilt sårbar. 
Skolene må kjenne til at enkelte grupper elever er overrepresentert blant de 
som krenkes. Det er derfor viktig at skolene følger særskilt med på hvordan 
disse elevene har på det skolen.

Udir, 2017: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/



Kunnskapsgrunnlag

Status 2021:
Nasjonale og internasjonale helse- og 
levekårsundersøkelser viser at lhbt-personer er over-
representert når det gjelder mobbing, rus, psykisk uhelse 
og suicidalitet.

Anderssen, Eggebø, Stubberud & Holmelid:  Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår (2021).

www.lhbtiqtall.no



Kunnskapsgrunnlag

Anderssen, Eggebø, Stubberud & Holmelid (2021) Seksuell 
orientering, kjønnsmangfold og levekår. 

- Svært mange transpersoner sliter med søvnbesvær, uro, nedstemthet, 
stress og selvmordstanker.

- Over 70% transpersoner i Norge har tenkt på å ta sitt eget liv. 1/3 har 
faktisk forsøkt.

- Mange er utsatt for mobbing – og den slutter ikke.

Anderssen, Eggebø, Stubberud & Holmelid:  Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår (2021).



Kunnskapsgrunnlag

Slåtten, Anderssen og Hetland (2015) Gay-related name-calling 
among Norwegian adolescents – harmful and harmless

Homo blir brukt som et vanlig skjellsord i norske skolegårder.

www.lhbtiqtall.no

Mange transpersoner forteller om 
en skolehverdag preget av 
mobbing – både gjennom 

grunnskolen, videregående og 
høyere utdanning 

Bifile kvinner og menn, 
samt homofile menn, er 

særlig utsatt for 
trakassering fra lærere og 

medstudenter
Anderssen, Eggebø, Stubberud & Holmelid:  Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår (2021).



Kunnskapsgrunnlag

Roland og Auestad (2009) Seksuell orientering og mobbing

Jenter som opplever å bli mobbet:
Heterofil: 5,7% Bifil: 11,5% Homofil: 17,7%
Gutter som opplever å bli mobbet:
Heterofil: 7,3% Bifil: 23,8% Homofil: 48,0%

Eggebø, Stubberud, Anderssen: Skeive livsløp. En kvalitativ studie av levekår og sammensatte identiteter blant lhbtis-personer i Norge (2019)



”Mobbing av barn er handlinger fra voksne 
og/eller barn som hindrer opplevelsen av å 
høre til, å være en betydningsfull person i 
fellesskapet og ha muligheten til 
medvirkning.”

- Professor Ingrid Lund

Definisjoner av mobbing



Identitetsbasert mobbing

Identitetsbasert mobbing er enhver form for mobbing relatert til karaktertrekk som er unike 

for et barns identitet, slik som etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønn, kjønnsidentitet 

eller fysisk fremtreden. Disse formene for mobbing er ikke bare knyttet til identitet, men 

reflekterer holdninger mot en gruppe som identifiseres eller antas å identifiseres med dette.
Tippet, Houlston og Smith (2010)

Identitetsbasert eller fordomsbasert mobbing er basert på hvem man er eller oppfattes å 
være. 

Sticks & Stones Anti-Bullying Programme



Å forvente eller frykte negative reaksjoner fra 
omgivelsene fordi en tilhører en stigmatisert 

minoritetsposisjon 

(Bjørkman, 2012)

Minoritetsstress



Hvordan møte intoleranse og hat?

• Lett å være rask med fordømmelse:
• Sånt sier vi ikke her i klasserommet! Slikt får du ikke lov til å si!

• Hvordan griper vi inn på en måte som
• Støtter den som blir krenket og ivaretar skolens verdigrunnlag?
• Ivaretar relasjonen til den/de som fornærmer og skaper gode 

forutsetninger for kritisk refleksjon og ettertanke hos den/de som har 
krenket?

• Husk å alltid trekke inn og ikke støte ut!

«Nulltoleranse» - fra lydighet til myndiggjøring. Claudia Lenz og Solveig Moldrheim





DEL  2
Din mulighet til å gjøre en forskjell, 
normer og forventninger knyttet til 

kjønns- og seksualitetsmangfold



Du kan gjøre en forskjell!



1. At lærere og andre skoleansatte slår ned på mobbing eller trakassering 
basert på kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering

2. At lærere og skoleansatte har god kunnskap om kjønnsidentitet, 
kjønnsuttrykk og seksuell orientering

3. At lærere og andre skoleansatte snakker positivt om lhbtqia

4. At det undervises om seksuell orientering og kjønnsidentitet i flere fag

Hva er viktig for at du skal trives på skolen? (rangering fra 1-10)



Individuelle refleksjonsoppgaver

•1) Hva er en norm?

•2) Hva er en stereotypi?



Hva er det første spørsmålet som nesten 
alltid stilles når noen får barn?





https://p3.no/macho-yrker-for-toffe-menn/



”The generally accepted rule is pink for the boys, and blue for the girls. 
The reason is that pink, being a more decided and stronger color; is 
more suitable for the boy, while blue, which is more delicate and 
dainty, is prettier for the girl.”

- Ladies Home Journal, 1918 

Copyright 2007-14 Gender Spectrum

Forventningene er hele tiden i endring



oKropp

oJuridisk kjønn

oKjønnsuttrykk

oKjønnsidentitet

Hva er kjønn?



Kjønnsmangfold
Cisperson

• Identifiserer seg som det kjønnet som ble 
registrert ved fødsel.

• Menn og kvinner
• Pronomen: hun, han 

Transperson
• Identifiserer seg ikke som det kjønnet 

som ble registrert ved fødsel 
• Menn, kvinner og ikke-binære
• Pronomen: hun, han, hen, de, kun navn



Transpersoner

… er et samlebegrep som handler om kjønnsidentitet, ikke 
seksualitet.

Varierende behov og mulighet for kjønnsbekreftende 
behandling.  

Født i feil kropp?
Født i feil samfunn?



Ikke-binære og interkjønn

Ikke-binære er transpersoner 
som verken identifiserer seg 
som menn eller kvinner

Interkjønn/intersex = de av oss 
som er født med kropper som 
vanskelig lar seg registrere som 
jente eller gutt

Usikker på pronomen? Spør!



Hijraene i Sør-Asia

Transpersoner, interkjønnede og andre som 
bryter med kjønnsnormene i Sør-Asia kalles 
ofte for hijra eller khawaja sira.

De utgjør et historisk samfunn som i relativ 
stor grad har blitt anerkjent og inkludert i 
flere århundrer, særlig før kolonialisering.

At samfunnet er historisk og viktig er en av 
grunnene til at blant annet Pakistan og 
India anerkjenner et tredje juridisk kjønn.

Hijra-samfunnet er også ett av mange 
eksempler på at normbrytere alltid har 
eksistert, i ulike samfunn og kulturer.





Andelen venstrehendte amerikanere, ca. 1890-2000



DEL  3 
Seksuell orientering og komme ut-

prosesser. Minoritetsstress, sammensatt 
diskriminering og inkluderende praksis



Forelskelse
Tiltrekning

Praksis/erfaring
Identitet

Hva er seksuell orientering?

skeiv

pan

bifil

poly

aseksuell

lesbisk

homofil

heterofil

bdsm

.. hva betyr det for deg?



Regnbuefamilier



Hva trenger 
regnbuefamiliene?

- Å bli møtt og anerkjent som den 
familien de er

- Inkluderende språk, muntlig og 
skriftlig

- Å få definere seg selv. Eks: At 
donor ikke automatisk kalles far

- Litteratur som viser fram 
mangfold

- Kunnskap blant de ansatte om 
variasjon i familieformer og 
tilblivelseshistorier



Å forvente eller frykte negative reaksjoner fra 
omgivelsene fordi en tilhører en stigmatisert 

minoritetsposisjon 

(Bjørkman, 2012)

Minoritetsstress



Interseksjonalitet



”Jeg er svart og jeg er skeiv. Jeg er alt det verden ikke vil 
at du skal være.”

- Informant, Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge (2018)



Sammensatt diskriminering

Noen av oss har flere enn én minoritetstilhørighet, og kan oppleve 
sammensatt diskriminering

Diskriminering kan også foregå innad i minoritetsmiljø, for eksempel:
- Rasisme i det skeive miljøet

- Homonegativitet/transnegativitet i enkelte religiøse og/eller etniske 
miljø

Bevissthet om interseksjonalitet er viktig for å se hele mennesket og yte 
ikke-diskriminerende tjenester
Minoritetstilhørighet trenger dog ikke bare være forbundet med noe 
kjipt, mange kan også føle på en minoritetsstolthet

Eggebø, Stubberud & Karlstrøm (2018)
Stubberud, Prøitz & Hamidiasl (2018) 
Elgvin, Bue & Grønningsæter (2014)



Hvordan møte intoleranse og hat?

• Lett å være rask med fordømmelse:
• Sånt sier vi ikke her i klasserommet! Slikt får du ikke lov til å si!

• Hvordan griper vi inn på en måte som
• Støtter den som blir krenket og ivaretar skolens verdigrunnlag?
• Ivaretar relasjonen til den/de som fornærmer og skaper gode 

forutsetninger for kritisk refleksjon og ettertanke hos den/de som har 
krenket?

• Husk å alltid trekke inn og ikke støte ut!

«Nulltoleranse» - fra lydighet El myndiggjøring. Claudia Lenz og Solveig Moldrheim



Toleransepedagogikk / normkritisk pedagogikk
Toleranse: Fokuserer på normbrytere heller enn normene som blir 
brutt. Kan usynliggjøre mangfold og gi normpersoner rett til å ha 
synspunkter om normbrytere. «Det er vanskelig å komme ut av skapet som 
skeiv.»

Normkritikk: Utfordrer normer som bidrar til andregjøring, 
ekskludering og diskriminering, og normer som hindrer mangfold og 
trygg identitetsutvikling. «Hvilken norm er det som gjør at heterofile ikke 
trenger å komme ut av skapet som heterofile?»

De av oss som...



Hva kan du gjøre?
Tørre å ta opp temaet og gjerne utfordre normene.

Presentere et mangfold av kjønn, kropper, seksuelle orienteringer og familieformer i 
undervisning, tale og litteratur.

Fortelle barn og ungdom at gutter kan forelske seg i gutter, jenter i jenter og at ikke 
alle opplever å være det kjønnet andre tror at de er.

Være forsiktig med å dele inn i grupper etter kjønn, vite hvorfor du eventuelt velger 
å gjøre det.

Se etter alternativer til kjønnsdelte toaletter og garderober.

Være bevisst hvordan det snakkes om minoriteter foran barn og ungdom. Husk at 
menneskers forståelse av seg selv og andre vil speiles i dine holdninger. 



Bruke foretrukket navn og pronomen. 
Ta ansvar for egen usikkerhet og ordbruk – øvelse gjør mester!

Ha nulltoleranse for bruk av lhbt-relaterte skjellsord – fyll ordene med mening.

Være bevisst egen språkbruk, åpne opp språket: «De av oss som», «alle kjønn», 
«de fleste gutter har penis», «gutter, jenter og andre», «kjæreste» i stedet for 
«han/hun», osv. 

Ha med deg et interseksjonelt perspektiv i arbeidet ditt. Husk at noen av oss er 
sårbare for sammensatt diskriminering.

Ha materiell/flagg eller lignende tilgjengelig, bruke litteratur som speiler 
mangfold. Vise til ressurser og nettverk.

Være anerkjennende, si noe hyggelig! J

Vite hvor viktig du er. Små handlinger kan ha 
stor betydning!



Ressurser



https://foreningenfri.no/rosa-kompetanse/rk-skole/
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Ressurser
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Nye nettsider kom 26/11 med tekster om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk levert av Skeiv Ungdom og FRI.













Garmeres – Queer Sami Organization 











Lik oss gjerne på Facebook: 

Takk for nå!

omar@foreningenfri.no

mailto:hilde@foreningenfri.no

