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DU ER VIKTIG!

Dette er et hefte til deg som er barne- og ungdoms-
arbeider, eller som jobber med barn og unge gjennom 
barnehage, SFO, fritidsklubb, organisasjon, idrett  
eller liknende. 

Du lurer kanskje på hvorfor vi har valgt å lage et helt hefte 
om identitet, kjønn og seksualitet? Vi i Skeiv Ungdom vet at 
det betyr mye for barn og unge hvordan du forholder deg til 
disse temaene. Din kompetanse kan være helt avgjørende 
for enkeltpersoner du møter i din arbeidshverdag, og for det 
sosiale miljøet der barn og unge omgås.

Kanskje er det enkelte tanker, ord og begreper i dette heftet 
som er nye for deg. Vi har forståelse for at temaer knyttet til 
kjønn og seksualitet kan oppleves som kompliserte, og for 
noen kanskje også litt fremmede. Det er helt i orden! Øvelse 
gjør mester. Det er viktig å huske på at det ofte ikke er så 
mye som skal til for å gjøre en forskjell.
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Før du går i gang, er det to ord vi gjerne vil at du skal vite noe 
om: mangfold og diskriminering. Dette er ord som kommer til 
å gå igjen i heftet. Med mangfold mener vi at alle mennesker 
er forskjellige fra hverandre. Med diskriminering mener vi 
urettferdig forskjellsbehandling på grunn av hvem man er 
eller hvilken gruppe man tilhører. 

Dette heftet tar for seg temaene normer og identitet, 
kjønn, seksualitet og inkludering. I siste del vil du finne en 
ordliste som forklarer hva de ulike begrepene betyr. Heftet 
inneholder også en oversikt over bøker og filmer med skeivt 
innhold, pluss en oversikt over aktuelle organisasjoner.

Vi håper du vil oppleve heftet som relevant for jobben du  
gjør i møte med barn og unge. Har du spørsmål eller 
kommentarer, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss 
på post@skeivungdom.no.
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NORMER OG IDENTITET

Tenk deg at du en varm sommerdag tar en tur til en venn. Du 
går ut døra og velger å la skoene dine stå igjen hjemme. Du 
tusler nedover gata i sokkelesten og merker at du får mange 
rare blikk fra forbipasserende. Du banker på hos vennen din, 
som spør hvorfor du ikke har på deg sko. Hvorfor reagerer folk 
egentlig på dette?

I alle samfunn har man både skrevne og uskrevne regler. Disse 
reglene er som oftest uproblematiske å forholde seg til, helt til 
man bryter dem. Bryter man en skreven regel, er konsekvensen 
gjerne en bot eller en annen form for straff. Bryter man en 
uskreven regel, det vi ofte kaller en norm, har reaksjonen en 
annen form.
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Normer er tanker og forestillinger i samfunnet som 
bestemmer hva vi oppfatter som normalt, og hva vi samtidig 
oppfatter som unormalt, annerledes eller rart. Mange normer 
står så sterkt at man ikke tenker over at man følger dem. Jo 
sterkere en norm er, dess mer “selvfølgelig” og usynlig blir den. Vi 
tar ofte for gitt at “det bare er sånn”, og tenker dermed ikke over 
at noe er en norm.

Ta for eksempel normen om at vi går med sko utendørs. Dersom 
du rusler nedover asfalterte veier og setter deg på bussen uten 
sko, vil mange synes det er rart. Når en bryter med det vi her kan 
kalle sko-normen, blir det tydelig for oss at vi tar for gitt at alle 
bruker sko når de går utendørs.

Mange normer er nyttige og positive, slik som normen om å stå i 
kø, normer for hygiene, eller normer for å hilse og si takk. Andre 
normer kan være begrensende og føre til at noen blir urettferdig 
forskjellsbehandlet. Når normer setter rammer for hvordan vi 
skal være, for identiteten vår, blir det vanskeligere for mange å 
være seg selv. 
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Å være bevisst på hvordan normer fungerer, kan være et 
viktig verktøy for deg som jobber med barn og unge. Alle barn 
og unge skal ha samme frihet og trygghet til å være seg selv. 
Normer og forventninger fra omgivelsene kan føre til at mange 
ikke får den friheten. 

Hva skjer når man ikke følger normen?

Det kjennes ofte trygt å følge normene. Hvis man derimot bryter 
med samfunnets forventninger, er det lett å føle seg mindre 
trygg. For eksempel har vi i samfunnet vårt mange normer 
knyttet til kjønn. Ord som “jentete” og “guttete” forteller at 
samfunnet har idéer om hvordan vi skal være som jenter og 
gutter. Mange tenker på sminke som noe “jentete”. Når jenter 
bruker sminke, kommer det ingen reaksjoner: Det er i tråd med 
normen og regnes som normalt. Når en gutt bruker sminke, 
bryter det med normen. Å bryte med normene kan gi negativ 
oppmerksomhet fra omgivelsene, for eksempel latterliggjøring, 
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utfrysing og sinne. Andre reaksjoner kan være ment positivt, 
men kan allikevel oppleves som ubehagelige. Dersom en jente 
får mange kommentarer for at hun går på elektrofag, kan den 
gjentatte oppmerksomheten bli slitsom. Man har kanskje tatt 
et valg som føles helt naturlig for en selv, men reaksjonene fra 
omgivelsene gir en følelse av å være annerledes.

Normer kan endres

Vi mennesker påvirkes av normene rundt oss. Vi reagerer ofte 
automatisk dersom noen bryter med forventningene våre, for 
eksempel hvis en gutt bruker kjole. Dette kan igjen føre til at de 
av oss som følger normene, lettere blir inkludert, mens de av oss 
som bryter dem, oftere blir ekskludert. 

Hvis vi ønsker å inkludere alle, må vi endre på normene. Det 
burde ikke være sånn at alle mennesker må passe inn i de samme 
boksene. Normene må tilpasses mangfoldet av mennesker som 
finnes. I arbeid med barn og unge har du en unik mulighet til å 
påvirke disse uskrevne reglene og sørge for at alle identiteter blir 
sett på som en naturlig del av fellesskapet. (Dette kan du lese 
mer om i kapittel 4.)
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Identitet

Med ordet identitet menes hvem vi er og hvordan vi oppfatter 
oss selv. Identiteten vår utvikler seg gjennom hele livet. Hvem 
man er og hvordan man ser seg selv, blir også til i møtet med 
andre mennesker og samfunnet rundt en.

Identiteten vår er sammensatt—det vil si at den består av mange 
ulike elementer. Det er flere sider ved oss selv som vi opplever 
som viktige for hvem vi er. Vi er for eksempel ikke kun norske, 
kun muslimer eller kun Vålerenga-supportere. Hvordan de ulike 
identitetene våre virker sammen, kan også påvirke måten vi blir 
oppfattet på av andre. 

Noen av oss opplever å være en dobbel minoritet—en minoritet 
i minoriteten. Dersom man for eksempel bryter både med 
samfunnets forventninger til funksjonsevne og seksuell 
orientering, kan man kjenne på det som kalles sammensatt 
diskriminering. Enkelte av oss kan ha en følelse av å “falle mellom 
to stoler”, der man sliter med å finne et miljø hvor man kan være 
seg selv. Det er viktig for oss mennesker å bli sett og anerkjent 
for hvem vi er, med alle de enkeltdelene identiteten vår består av. 
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Jeg er oppvokst i et konservativt kristent miljø 
der det å leve med en av samme kjønn blir sett 
på som galt. Som kristen og skeiv syns jeg det 
kan være vanskelig å finne et sted der jeg blir 
sett og akseptert både for troen min og for den 
jeg elsker. Iblant kan det være vanskelig å føle 
seg “hjemme” noen plass. Jeg savner et sted 
der jeg kan senke skuldrene og ikke må forsvare 
noen del av identiteten min. Der ingen setter 
spørsmålstegn ved hvorfor jeg lever som skeiv, 
eller hvorfor jeg tror på Gud. Tobias, 19 år.
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Minoritetsstress

Dersom man bryter med samfunnets forventninger til for 
eksempel seksualitet eller kjønn, kan man oppleve å stadig måtte 
forsvare og forklare identiteten sin overfor andre. Som Tobias 
beskriver over, kan det oppleves som både vanskelig og slitsomt. 
Dersom man tilhører en minoritet, altså en gruppe som er i 
mindretall, kan man også være ekstra utsatt for diskriminering, 
trakassering og usynliggjøring. Dette kan igjen føre til det som 
kalles minoritetsstress.

Minoritetsstress er å forvente eller frykte negative reaksjoner 
basert på at man tilhører en eller flere minoritetsgrupper 
(Bjørkman, 2012). Denne diskrimineringen kan for eksempel 
oppstå på grunn av hudfarge, religion, seksuell orientering, 
funksjonsevne eller kjønnsidentitet. Det kan gå utover 
den psykiske helsa og blant annet føre til uro og stress, lav 
konsentrasjonsevne og dårlig selvbilde. I verste fall kan frykten 
føre til hat mot den minoriteten man selv tilhører, der man i et 
forsøk på å beskytte seg selv tar sterk avstand fra egen minoritet.

For skeive barn og ungdommer kan frykten for andres reaksjoner 
også føre til at man skjuler hvem man er. Når man ikke trygt  
kan være åpen, kan det igjen forsterke minoritetsstresset. Det  
er slitsomt å måtte prøve å være en annen enn den man er. 
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Det fineste jeg vet, er å holde kjæresten min 
i hånda. Så merker jeg samtidig at det er 
enkelte som reagerer når vi går sammen på 
gata. På en skikkelig bra dag bryr jeg meg ikke 
om hva andre mener om oss. Det blir litt som 
å gå uten sminke, man sier liksom fuck it og 
bare gjør det. Men på dager der jeg ikke har 
den selvsikkerheten ... Da orker man ikke de 
blikkene, de små kommentarene. Det er de 
dagene jeg egentlig trenger mest å holde hånda 
hennes. Hvorfor skal det fineste jeg vet også 
gjøre meg stressa og utrygg? Julia, 17 år.
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Tips! Å komme ut av skapet—hvordan være  
en god støttespiller?

Mange mennesker som bryter med samfunnets normer til kjønn 
og seksualitet, vil gå gjennom en såkalt “komme ut”-prosess. I 
denne fasen forteller man gjerne en eller flere personer hvem 
man er. Mange gruer seg og synes det er vanskelig å fortelle at 
de bryter med samfunnets forventninger. Redselen for negative 
reaksjoner gjør at mange går lenge uten å fortelle det til noen.

Dersom et barn eller en ungdom forteller deg at 
vedkommende er skeiv eller LHBTI (lesbisk, homofil, bifil, 
transperson eller intersex), er det viktig at du er oppmerksom 
på hva slags tilbakemelding du gir. Her vil du komme langt 
med å være bekreftende og anerkjennende. 

Dersom du mistenker at dette ikke er noe personen har sagt til så 
mange, kan du for eksempel si at du synes det er fint at personen 
forteller deg dette. 

Det er ofte en stor tillitserklæring når et barn eller en ungdom 
velger å komme ut til deg. Noen vil fortelle deg det bare fordi 
de vil du skal vite, mens andre vil ha behov for å snakke mer om 
det. Still gjerne åpne spørsmål for å undersøke om dette er noe 
personen har det greit med eller ikke. Du kan også spørre om 
dette er noe personen har behov for å snakke mer om, og gjøre 
det tydelig at personen gjerne kan komme til deg.
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Religiøs og skeiv? I enkelte religiøse miljøer oppleves det som ekstra 
vanskelig å være skeiv. Det er likevel viktig å vite at det innenfor 
alle verdensreligionene finnes liberale retninger som har et positivt 
syn på f.eks. homofili. Mange trossamfunn beveger seg nå i denne 
retningen, og organisasjoner som Skeiv Verden og Åpen kirkegruppe 
tilbyr sosiale fellesskap for skeive muslimer og kristne.
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For mange vil det å komme ut av skapet oppleves som en 
lettelse. Før man oppfordrer noen til å være åpen, er det likevel 
viktig å sjekke at dette vil være trygt for vedkommende. Det er 
ikke gitt at alle har familie og venner som vil ta imot personen  
på en god måte. Kartlegg gjerne nettverket til den du snakker 
med, og finn ut om personen har flere trygge støttespillere å  
lene seg på. Bakerst i heftet vil du også finne en oversikt over 
aktuelle organisasjoner og tiltak man kan ta kontakt med for 
støtte og veiledning.
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KJØNN

Kjønn er noe vi alle må forholde oss til, enten vi ønsker det 
eller ikke. Allerede når vi er bitte små, bare en bunt med 
celler i en livmor, begynner diskusjonen om hva slags kjønn 
vi er. Omgivelsene våre har dermed en rekke forventninger til 
hvordan vi skal bli som person og hvordan vi skal se ut - til og 
med før vi har blitt født.

Hva er kjønn?

Vi tenker ofte på kjønn som noe enkelt og selvsagt. I realiteten 
er det litt mer komplisert.

Kjønn kan handle om alt fra kroppsdeler til identitet og klesstil. 
Derfor er det nyttig å dele begrepet inn i noen kategorier:
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Kroppslige trekk

handler om hvordan kroppen vår 
ser ut utenpå og inni. Kromosomer, 
hormoner, kjønnsorgan og hårvekst 
er eksempler på kroppslige trekk. 
Ofte snakker man om mennesker med 
XX-kromosomer, eggstokker, klitoris 
og vagina som kvinner, og mennesker 
med XY-kromosomer, penis og testikler 
som menn. I virkeligheten finnes det 
et større mangfold av kropper (se 
avsnittet om “intersex”).

Juridisk kjønn

det kjønnet man er registrert som i 
folkeregisteret, i personnummeret 
og i passet. I Norge er det foreløpig 
kun to juridiske kjønn, mann og 
kvinne. Land som India, Pakistan, 
Tyskland og Australia har tre juridiske 
kjønnsalternativer.

Kjønnsuttrykk

hvordan man velger å 
uttrykke kjønnet sitt. For 
eksempel hva slags klær 
du går med, om du bruker 
sminke eller hvordan du 
beveger deg. 

Kjønnsidentitet

hvilket eller hvilke kjønn 
man identifiserer seg som. 
Det finnes mange ulike 
kjønnsidentiteter. Man kan 
for eksempel kjenne seg som 
kvinne, mann, begge deler, 
noe midt imellom eller noe 
utenfor de to kategoriene.
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Cis

Det forventes gjerne at kjønnsidentiteten vår skal passe overens 
med det kjønnet vi fikk tildelt ved fødselen. Det vil si at dersom 
du har en kropp med penis, testikler og XY-kromosomer, 
forventes det også at du opplever deg som mann. Dersom man 
identifiserer seg som det kjønnet man ble registrert som ved 
fødselen, kalles det cis eller cisperson. De fleste mennesker er 
ciskjønnet. Cis kommer fra latin og betyr “på samme side”.

Trans

Det forventes at alle i samfunnet er cispersoner. Dette er likevel 
ikke alltid tilfellet. Forventningen om at vi alle er cispersoner, 
usynliggjør det mangfoldet av kjønnsidentiteter som finnes. 
Dersom en helt eller delvis identifiserer seg som noe annet 
enn det kjønnet man fikk tildelt ved fødselen, kaller vi det 
trans eller transperson.

Det er mange ulike måter å være trans på. For eksempel kan  
du ha fått tildelt kjønnet “jente”, men kjenne deg som 
gutt. Kanskje ønsker du da å gjennomføre det vi kaller 
kjønnsbekreftende behandling. Målet med denne behandlingen 
er å få en kropp man opplever at passer sammen med 
kjønnsidentiteten. Behandlingen kan blant annet bestå av 
hormoner og/eller operasjoner.
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Søylene viser når en gruppe på 121 transpersoner oppdaget egen kjønnsidentitet. 
Gjennomsnittet ligger på 8-årsalderen. 80 prosent ble klar over egen kjønnsidentitet før de 
var ferdige på barneskolen (Kilde: Kennedy & Hellen (2010) Transgender Children).
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Eksempelet ovenfor – at en opplever seg som et annet kjønn – er 
kanskje den måten å være trans på som er mest kjent. Det er 
likevel ikke den eneste måten. Mange transpersoner veksler 
mellom kvinnelige og mannlige kjønnsuttrykk. Man kan oppleve 
seg selv som noe midt imellom kvinne og mann, som begge 
deler, eller ikke som et kjønn i det hele tatt. Transpersoner som 
opplever at de er noe annet enn mann eller kvinne, bruker ofte 
uttrykket ikke-binær for å beskrive kjønnsidentiteten sin.

Hva skal jeg kalle deg?

Hvordan man opplever sitt eget kjønn, vil variere fra person til 
person. Derfor vil det også variere hvilke ord og uttrykk den 
enkelte ønsker at andre skal bruke om en. I norsk bruker vi som 
oftest de personlige pronomenene han og hun. Disse ordene sier 
noe om hvilket kjønn vi tror den vi snakker om, er.

Siden kjønn gjerne er en sentral del av identiteten vår, kan det 
være vondt å bli omtalt med ord man ikke opplever å passe inn i.  
Pass derfor alltid på å bruke det pronomenet som den du 
snakker med, selv er komfortabel med—uavhengig av hva du 
mener om saken. Det er også mange av oss som identifiserer 
seg som noe annet enn han eller hun. Da kan det være man 
foretrekker et annet pronomen, som hen, hin, den, de eller bare 
sitt eget navn.
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Fra 1. juli 2016 kan alle over 16 år selv endre det juridiske kjønnet sitt, uten krav om 
diagnose eller medisinsk behandling. Barn og unge mellom 6 og 16 år kan søke om 
endring sammen med en av sine foresatte.

Oppgave

En elev på ungdomsskolen du jobber på, forteller deg at 
vedkommende verken er gutt eller jente. Eleven lurer på 
hvordan man kan gå fram for å fortelle dette til klassen.  
Hva sier du?
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Hver gang noen brukte “hun” om meg, så hørte 
jeg heller “du veit ikke selv hvem du er, jeg veit 
bedre enn deg” eller “men jeg ser jo at du ikke 
egentlig er mann”. Ord er makt. Pronomen 
er mer enn bare ord, det er respekt, det er 
identitet, og det er bare en selv som velger 
hvilke pronomen som brukes om en selv. Det 
var en utrolig stor lettelse og det føltes som 
en high five når folk brukte rett pronomen om 
meg. I en vanskelig periode var det slike ting 
som fikk meg til å fortsette, aldri gi opp, fordi 
jeg kunne gitt opp. Jonas, 19 år.

Det er heller ikke alle mennesker som er komfortable med ordet 
trans. Noen vil heller bruke uttrykket “født i feil kropp” til å 
beskrive seg selv og sin situasjon. Andre kjenner seg ikke igjen i 
denne beskrivelsen fordi det ikke er kroppen det er noe feil med: 
Det er snarere samfunnets oppfatning av kroppen som er feil. 
Samfunnet forventer for eksempel at en kvinne må ha vagina, 
men sånn er det jo ikke alltid. Det er viktig å huske på at folk selv 
vet best hvilket kjønn de er. Dette bestemmes ikke ut fra hvilke 
kjønnsorgan en har, men hva en selv opplever seg som. 
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Oppgave

Tiril ønsker ikke å dusje med jentene i klassen. I en samtale 
med deg forteller Tiril at det er fordi Tiril er gutt.  
Hva gjør du?
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Intersex

Intersex, eller interkjønn, vil si å ha en kropp som både har 
såkalt mannlige og kvinnelige kroppstrekk. Intersexkropper 
er veldig forskjellige fra hverandre, men har til felles at de ikke 
enkelt lar seg plassere i kategoriene “mann” eller “kvinne”. 
Det kan for eksempel være å ha en blanding av kjønnshormoner 
eller en sammensetning av kromosomer som ikke er typisk. 
Det kan også være å ha det som på utsiden ser ut som en typisk 
kvinnekropp, samtidig som en har indre testikler i stedet for 
eggstokker.

En liten andel av intersexbarn blir født med genitalier som man 
ikke vet om er en liten penis eller en stor klitoris. I mange tilfeller 
blir barna da operert så de får kvinnelige kroppslige trekk. Dette 
regnes som et menneskerettighetsbrudd og har fått kritikk av 
blant annet FN (Europarådet, 2016).

Intersex er ikke det samme som trans. Førstnevnte handler 
om hvordan kroppen er sammensatt, mens trans handler om å 
ikke identifisere seg med det kjønnet man ble registrert som ved 
fødsel. Å være intersex definerer heller ikke kjønnsidentiteten. 
De av oss som er intersex, kan identifisere seg som kvinne, 
mann eller noe annet. Rundt 0,5 prosent av verdens befolkning 
antas å være intersex, det vil si cirka 1 av 200. Mange mennesker 
oppdager at de er intersex først i forbindelse med pubertet eller 
mens man forsøker å få barn. Noen oppdager det aldri. 
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I Skeiv Ungdom er vi opptatt av at det er samfunnet som burde 
tilpasse seg det naturlige mangfoldet av kropper, ikke motsatt. 
Friske kropper bør ikke opereres og behandles for å passe inn i 
forventningene til såkalte manns- og kvinnekropper.

Hvorfor er det viktig å prate om kjønn?

Normer knyttet til kjønn lager ikke trøbbel bare for de av oss 
som er transpersoner eller intersex. De påvirker oss alle. Det 
er fordi de skaper forventninger til hvordan man skal være og 
oppføre seg som kvinne, og hvordan man skal være og oppføre 
seg som mann. Dette uttrykkes gjennom alt fra hårsveis til 
klær, interesser, yrker og oppførsel. Disse forventningene eller 
normene lærer vi allerede fra den dagen vi fødes og tulles inn i 
enten et blått eller rosa teppe. 

De fleste av oss vet derfor hva vi må gjøre for å bli (eller unngå 
å bli) oppfattet som jente eller gutt. Disse normene legger 
unødvendige begrensninger på oss. Konsekvensen blir at mange 
gjør det som forventes av dem, heller enn det de selv faktisk har 
lyst til.
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Vi deler opp garderober og toaletter i to kjønn, til og med leker 
blir tydelig delt inn i gutte- og jentevarianter. Ideen om at det kun 
finnes to kjønn, og at de to kjønnene er ganske forskjellige, er en 
sterk norm i samfunnet. Fordi vi ofte oppdrar barna til å passe inn 
i disse normene, oppfyller de også disse forventningene. 

Når små jenter får Barbie-dukker og prinsessekostyme i gave, 
læres de opp til å bry seg om sminke og sitt eget utseende. Små 
gutter som får sjørøverkostyme og Batman-leker, oppmuntres 
til å være tøffe og sterke. Dersom vi gir alle barn muligheten til 
å utvikle de samme ferdighetene, og ikke omtaler oppførsel og 
uttrykk som jentete og guttete, står alle friere til å utvikle seg 
som menneske.
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Visste du at: for 100 år siden ble rosa sett på som en guttefarge? Hva som blir sett på som 
kvinnelig og mannlig er stadig i endring.

Oppgave

Det er karneval i barnehagen, og Amir på fire år har kledd seg 
ut som prinsesse. På karnevalet overhører du et av de andre 
barna si til Amir at prinsessekjoler kun er for jenter. 
Hva gjør du?
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Tips!

Bruk riktig pronomen. Er du usikker, spør gjerne personen hvilket 
pronomen vedkommende vil at du skal bruke.

Ikke alle er ciskjønnet. Hvem som er trans, og hvem som er cis, 
synes ikke nødvendigvis utenpå. Ta det derfor ikke for gitt at 
barn og unge du møter, identifiserer seg med det kjønnet de fikk 
tildelt ved fødselen.

La barn og ungdom uttrykke seg på den måten de ønsker. Noen 
gutter foretrekker Barbie, andre liker å leke med biler, og noen 
liker begge deler. La barn ha tilgang på ulike typer leker, uten 
at forventninger til kjønnet deres skal stå i veien. Å få utforske 
kjønnsuttrykket sitt, for eksempel gjennom utkledning, er en 
sentral del av det å vokse opp. Det er også viktig å huske på at 
hvilke klær og leker vi foretrekker, ikke nødvendigvis forteller 
hvilke(t) kjønn vi identifiserer oss som.

Utfordre kjønnsnormer. Barn og unge husker det godt dersom de 
får negativ oppmerksomhet fra jevnaldrende eller voksne for den 
de er eller hvordan de uttrykker kjønnet sitt. Skjer dette, kan du 
for eksempel utfordre normene ved å stille spørsmålstegn ved 
hvorfor noe regnes som guttete eller jentete. Understrek at alle 
er forskjellige, og at det er fint.
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Jeg er gutt, og jeg liker å bruke neglelakk. 
Gutter kan like å pynte seg, det gjør meg ikke 
til mindre gutt. Jeg er gutt fordi jeg sier og føler 
det, ikke på grunn av hva jeg har på neglene 
mine. Det er bare jeg som kan vite hvem jeg er. 
Sander, 12 år.
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SEKSUALITET

For mange mennesker er seksualiteten en stor del av livet. 
Den er med oss helt fra barndommen av, og mange vil oppleve 
den som en sentral del av identiteten sin. Det er viktig at 
den enkelte står fritt til å utvikle sin egen seksualitet, uten å 
skamme seg over den man er eller hva man føler. Voksne kan 
bidra til at barn utvikler en sunn og trygg seksualitet ved å 
hjelpe dem med å reflektere over spørsmål knyttet til dette.

Hva er seksualitet?

Seksualitet er et stort tema. For å gjøre det enklere å snakke om 
har vi her brutt det ned i fem deler:
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Tiltrekning

hvem eller hva som vekker vår seksuelle interesse. 
Det kan for eksempel være at man tiltrekkes av 
hipster-stil, synes at sterke armmuskler er sexy eller 
at man tiltrekkes av ett eller flere kjønn.

Fantasi

hva man tenker på eller 
forestiller seg. Det at 
man fantaserer om noe, 
betyr ikke nødvendigvis at 
man ønsker å gjøre det i 
virkeligheten.

Forelskelse

hvem man får følelser for. Enkelte forelsker 
seg aldri, noen gjør det sjelden, og andre igjen 
forelsker seg ofte.

Seksuell praksis

hva man gjør med seg selv og andre, 
og hvordan en lever ut de seksuelle 
følelsene sine. Seksuell praksis må være 
basert på samtykke og likeverd. Man må 
vite at både en selv og sine sexpartnere 
har lyst, og alle må ha like muligheter til 
å sette grenser og til å si ja og nei.

Seksuell orientering

hvilke ord man bruker når 
man skal beskrive sin egen 
seksualitet. Man kan for 
eksempel omtale seg selv som 
skeiv. Hva man velger å kalle 
seksualiteten sin, er helt opp til 
en selv og ingen andre.
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Vi deler opp begrepet seksualitet for å vise at den er mangfoldig. 
Seksualiteten er ikke nødvendigvis fast, men kan endre seg i 
løpet av livet. Både hvem man ønsker å ha sex med, og hvordan, 
kan variere og endre seg med tiden. Kanskje forelsker vi oss for 
eksempel i personer av ett kjønn hele livet, men kjenner seksuell 
tiltrekning til flere kjønn i enkelte perioder.

Hva og hvem vi mennesker tiltrekkes av, er individuelt, og man 
kan nærmest si at det finnes like mange typer seksualiteter som 
det finnes mennesker på kloden. Hvem vi tiltrekkes av, henger 
ikke alltid sammen med hvem vi forelsker oss i, eller hva vi 
definerer oss som. Det er likevel viktig å huske på at vi mennesker 
som oftest har det best når den seksuelle praksisen vår stemmer 
overens med hvem vi tiltrekkes av.
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Påvirker normer seksualiteten vår?

Seksualitet blir ofte sett på som noe naturlig hos oss mennesker. 
Men hvilke ord vi bruker for å snakke om seksualitet, og 
hvilke holdninger vi har, skapes også i samfunnet. Hva mener 
man for eksempel når man snakker om “å ha sex”, og hvilke 
kjærlighetsforhold er det vi ser i media og blader? Måten vi i 
samfunnet omtaler og forstår sex og seksualitet på, baserer seg 
på normer.

Heteronormen

Enten man leser et kjærlighetsdikt fra renessansen eller ser 
en romantisk komedie på Netflix, er det ofte den samme 
fortellingen som serveres: Mann møter kvinne, og de blir 
forelsket. Vi er opplært til at romantikk og kjærlighet foregår 
mellom en mann og en kvinne. Dette møter vi allerede som barn 
når vi leser eventyr hvor prinsen redder prinsessen og de lever 
lykkelige i alle sine dager. Hva så med prinsessen som forelsker 
seg i prinsessen i nabotårnet?

I samfunnet vårt tas det ofte for gitt at alle er heterofile. 
Eventyrene tar svært sjelden for seg historier om kjærlighet 
mellom to av samme kjønn, eller mellom mennesker som ikke er 
ciskjønnet. En jente som har fått ny kjæreste, møtes som oftest 
med spørsmål om hva han heter. 
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Forventningen om at alle jenter vil være sammen med gutter 
(og motsatt), er det vi kaller for “heteronormen”.

Heteronormen framstiller heterofil seksualitet som selvfølgelig 
og ønskelig, mens skeive seksualiteter blir gjort til noe litt 
annerledes, fremmed og mindre ønskelig. Dette vises også 
gjennom hva som regnes som sex. Med uttrykket “å ha sex” 
menes ofte et samleie mellom en mann og en kvinne. Andre 
former for seksuell praksis får gjerne en annen status og blir 
omtalt som “forspill”, “homosex”, “jentekos” eller liknende. 
Dette bidrar til at skeive seksualiteter blir usynlige, og til at skeiv 
seksuell praksis ikke tas på alvor.

De fleste som lever et heterofilt liv, tenker sjelden over at 
samfunnet er styrt av en heteronorm. Å være innenfor normen 
skaper ingen reaksjoner. Bryter man derimot med normen, 
merker en det godt. Har man en annen seksuell orientering enn 
heterofil, må en stadig korrigere når andre tar for gitt at man er 
interessert i det motsatte kjønn.

S
E

K
S

U
A

L
I

T
E

T

Oppgave

I barnehagen du jobber i, er det to gutter som sier at de er 
kjærester. Det ene foreldreparet synes dette er problematisk 
og sier både til barnet sitt og til deg at de to guttene ikke 
burde leke sammen mer. Hva gjør du?
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Når heterofili sees på som mer ønskelig i samfunnet, skaper 
det et forventningspress på seksualiteten vår. Dette kan føre 
til skam hos de av oss som ikke er heterofile. Å bryte med 
heteronormen—å være skeiv—medfører at man må komme ut 
og fortelle om seksualiteten sin nesten hver gang man blir kjent 
med en ny person. Har du noen gang hørt om noen som har 
kommet ut som heterofil? Å hele tiden måtte forklare en del av 
seg er slitsomt og kan også bidra til minoritetsstress.

Man snakker ofte om å “komme ut av skapet”, 
som om det er noe man gjør en gang og ferdig 
snakka. Men sånn er det jo ikke! Da jeg var 15 
år, fortalte jeg mamma og vennene mine at jeg 
er pan. Det gikk fint, jeg var letta og tenkte at 
jobben var gjort. Så lærte jeg fort at det ikke 
fungerer helt sånn. Det er som om nye folk jeg 
møter, ofte plasserer meg i et nytt skap, som 
det blir min jobb å komme ut av hver gang de 
bommer på kjønnet til kjæresten min. Hadde 
de ikke antatt at jeg bare liker folk av såkalt 
motsatt kjønn, ville det jo heller ikke vært noe 
skap å komme ut av. Márjá, 21 år.
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Seksuelle orienteringer

Under har vi samlet et utvalg av forskjellige seksuelle 
orienteringer. Det finnes likevel langt flere ord folk bruker for å 
beskrive den seksuelle orienteringen sin.

Seksuell orientering er noe personlig. Det er derfor viktig at det 
er opp til en selv hvilke ord man ønsker å bruke, eller om man 
ønsker å definere seksualiteten sin i det hele tatt. Både cis- og 
transpersoner kan identifisere seg som hvilken som helst av 
seksualitetene under.

Homofil: En homofil mann eller kvinne tiltrekkes av og/eller 
forelsker seg i personer av samme kjønn.

Homoseksuell: Homoseksuell kan bety det samme som homofil, 
men i dag brukes ordet sjelden som synonym til homofil. Det er 
fordi man ønsker å få fram at homofili dreier seg om identitet, 
følelser og samliv, ikke bare sex. Personer som er heterofile, kan 
ha homoseksuell praksis uten at det får innvirkning på deres 
seksuelle identitet, og motsatt.

Fra 2009 har likekjønnede par kunnet gifte seg og adoptere barn i Norge. Kvinner som 
lever sammen har også fått tilgang på assistert befruktning. I 2016 ble det også vedtatt 
at likekjønnede par skal kunne gifte seg i Den norske kirke.
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Lesbisk: En lesbisk kvinne tiltrekkes av og/eller forelsker seg i 
andre kvinner.

Heterofil: Heterofil brukes om menn som tiltrekkes av og/eller 
forelsker seg i kvinner, og om kvinner som tiltrekkes av og/eller 
forelsker seg i menn. 

Bifil: En bifil person kan tiltrekkes av og/eller forelske seg i flere 
enn ett kjønn. “Bi” kommer av det greske ordet for “to”. En 
fordom er at det å være bifil er en forbigående fase. Det er også 
en utbredt misforståelse at en bifil person må ha forhold til flere 
kjønn for å være tilfreds. Bifile kan derfor oppleve diskriminering 
fra både heterofile og homofile, og flere opplever usynliggjøring 
eller å ikke å bli tatt på alvor.

Panfil: Å være panfil vil si å føle tiltrekning og forelskelse 
uavhengig av den andres kjønn. Begrepet overlapper delvis med 
bifil. «Pan» kommer av det greske ordet for «alle». Noen ønsker 
å bruke dette begrepet for å framheve at det finnes flere enn to 
kjønn. Som pan kan man være tiltrukket av f.eks. menn, kvinner 
og ikke-binære personer (se avsnitt om “trans” i kapittel 2).

Aseksuell: Å være aseksuell innebærer at man ikke, eller i liten 
grad, føler seksuell tiltrekning. Man kan være aseksuell på mange 
ulike måter. Noen ønsker ikke å ha sex i det hele tatt. 
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Andre ønsker for eksempel kun å ha sex med seg selv, men ikke 
med andre. Noen synes det er fint å ha sex med andre uten selv 
å kjenne seksuell tenning. Mange aseksuelle blir forelsket og 
ønsker å ha en partner. Andre blir sjelden eller aldri forelsket og 
kan identifisere seg som aromantiske.

Skeiv: Skeiv er et samlebegrep for kjønnsidentiteter, seksuelle 
orienteringer og seksuelle praksiser som bryter med samfunnets 
normer knyttet til kjønn og/eller seksualitet. Det er viktig å  
huske på at ordet skeiv ikke nødvendigvis trenger å handle  
om seksualitet.

Udefinert: Ikke alle mennesker ønsker, eller føler at det passer, å 
sette en merkelapp på seksualiteten sin.
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Ordlista er delvis hentet fra Barne- Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir) sin LHBT-ordliste.
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Oppgave

En gutt på idrettslaget ditt forteller deg at han er skeiv. Han vil gjerne 
fortelle dette til resten av laget og ønsker at du skal hjelpe han. 
Hvordan går du fram?

Synes seksuell orientering utenpå? Iblant tror mennesker at de kan se utenpå hvilken 
seksualitet andre har. Ofte gjøres disse antakelsene med utgangspunkt i tidligere erfaringer, 
f.eks. at man selv kjenner noen som oppfører seg eller kler seg på en bestemt måte. I media 
er det også en tendens til at f.eks. homofile menn blir framstilt på en stereotypisk måte.

Vi i Skeiv Ungdom tror at voksne møter barn og ungdom best når de ikke antar. Antakelser er 
ofte basert på egne forestillinger. Iblant gjetter man kanskje riktig, men man risikerer også 
å gjette feil. Dette kan føre til at barn og unge blir plassert i båser de ikke hører hjemme i. I 
tillegg kan det føre til at mange skeive ikke blir sett for den de er av voksne rundt seg.

Noen ganger virker det som om folk tror at bare 
fordi en skeiv person sier noe om andre skeive, 
så er det sant. Jeg hørte en gang en fyr på TV si 
at homofile menn er så glade i å shoppe. Jeg er 
homofil og mann, og er ikke spesielt interessert 
i shopping. Det blir jo som om en hvit mann 
skulle si at alle hvite menn liker å spille golf. Det 
stemmer jo ikke! Man kan jo kun snakke for seg 
selv. Jamaal, 18 år.

Hvilke identiteter er det plass til?

Forskning viser at “homo” er blant de mest brukte skjellsordene 
i norske skolegårder. Som skjellsord mellom elever blir ordet 
sjelden brukt for å uttrykke at noen tiltrekkes av personer av 
samme kjønn. Det brukes heller for å markere at noen har brutt 
med normene knyttet til maskulinitet.

På den måten blir “homo” som skjellsord både et uttrykk for 
hvordan gutter forventes å oppføre seg, og at man forbinder 
det å være homo med noe ikke-maskulint eller dårlig. Når 
homo brukes som skjellsord, bidrar det til å begrense både 
hvordan man kan oppføre seg, hva man kan snakke om og hvilke 
interesser man kan ha. Det blir også langt vanskeligere å skulle 
være noe annet enn heterofil i et miljø der enkelte seksuelle 
orienteringer brukes som skjellsord.
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Jeg er så lei av at alle sier homo til hverandre. 
Du er homo hvis du spiller håndball. Du er homo 
om du respekterer jenter. Du er homo om du er 
god på skolen, går med feil sko eller viser at du 
er lei deg. Jeg er ikke homo, men jeg hører det 
ofte. Mattis, 17 år.
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Oppgave

På fritidsklubben du jobber på brukes “homo” ofte som 
skjellsord. Hvordan vil du gå fram for å ta tak i situasjonen? 
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Tips!

Nulltoleranse for skjellsord. Dersom noen bruker “homo”, “gay”, 
“fag”, “lesbe”, “transe” o.l. som skjellsord – spør hva de mener 
med det. Gjør det deretter klart at det er nulltoleranse for å bruke 
homofobe og/eller transfobiske uttrykk.

Snakk kjønnsnøytralt. Bruk gjerne kjønnsnøytrale ord som 
“kjæreste” eller “partner” framfor “han” og “hun”. Dersom du 
snakker med en jente som forteller at hun har fått seg kjæreste, er 
det bedre å spørre “hva heter kjæresten din?” framfor “hva heter 
han?” Mange vil kvi seg for å si ifra om du tar feil, og ved å snakke 
kjønnsnøytralt gir du jenta mulighet til å selv fortelle hvem hun er 
sammen med.

Ikke anta. Du kan ikke nødvendigvis se hvilke ungdommer som er 
heterofile eller skeive. Husk, seksuell orientering synes ikke utenpå.
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På skolebussen min jobbet det en veldig 
hyggelig bussjåfør. En gang overhørte jeg han 
si til en annen sjåfør at han skulle være forlover 
for to kompiser som gifta seg. Jeg hadde 
akkurat blitt sammen med Line, men det var 
det ingen som visste. Dagen etter fortalte jeg 
det til han. Han smilte og gratulerte meg. Vi 
kjente ikke hverandre godt, men han ble likevel 
den første personen jeg kunne være meg selv 
rundt. Ellen, 16 år. S

E
K

S
U

A
L

I
T

E
T

5 2 5 3



INKLUDERENDE ROM  
OG AKTIVITETER

Tenk deg at du skal konkurrere i 100-meter sprint. Du har både 
gledet deg og trent lenge. Når du står på startstreken og ser 
bortover banen din, oppdager du at den er ujevn, full av grus 
og sølepytter. Konkurrentene dine har derimot jevne og rene 
baner foran seg. Du konkurrerer ikke på lik linje med de andre. 
Dersom du ikke skal nå målstreken sist, må du jobbe hardere 
enn alle andre.

Når man føler seg ekskludert, fratas man muligheten til å 
delta på lik linje med andre. Kanskje fordi hodet fylles opp av 
bekymringer, eller fordi man rett og slett ikke har mulighet til 
å delta. Hvis en rullestolbruker skal på et viktig møte, men en 
trapp er eneste vei til møterommet, blir man fratatt muligheten 
til å være til stede. Forventningen om at alle er ciskjønnede og 
heterofile, kan gi samme effekt. Kanskje kan man delta rent 
fysisk, men man føler seg ikke trygg.
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Ordet “inkludere” kan også oversettes til “å bli regnet med”. Når 
man inkluderer noen, tar man høyde for at folk er forskjellige 
og kan ha ulike behov.

Barn og ungdom velger ofte ikke hvilke sosiale miljøer de skal 
være en del av. I arbeidet ditt med barn og ungdom er det mye 
du kan gjøre for å skape inkluderende rom og aktiviteter, så alle 
føler seg velkomne.

Hva kan du gjøre for å inkludere?

Å være inkluderende handler både om holdninger, kunnskap og 
handlinger. Med “holdning” menes hvilken innstilling vi møter 
andre mennesker med.

Normene i samfunnet påvirker oss alle. Dette fører til at vi alle 
kan gjøre antakelser om andre basert på egne fordommer. For 
å kunne endre egne fordommer er det viktig at vi er bevisste på 
hvordan normene for f.eks. kjønn og seksualitet påvirker oss. 
Ved å jobbe med egne holdninger blir man bedre rustet til å se og 
anerkjenne de av oss som bryter med forventningene.

Fra og med 1. januar 2014 har vi i Norge hatt en egen lov som forbyr diskriminering 
på bakgrunn av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering. Offentlige 
institusjoner som f.eks. skolen har et spesielt ansvar for å forebygge trakassering.
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For å kunne inkludere trenger vi også kunnskap. Det kan vi 
blant annet få gjennom å lytte til andre menneskers erfaringer. 
Dersom man vet noe om hvilke utfordringer transpersoner 
kan møte på i samfunnet vårt, vil det være enklere å være 
inkluderende. Inkludering krever nemlig handling og at man alltid 
er villig til å endre på planene sine for at flere skal føle seg trygge 
til å delta. 

I Det hvite hus i Washington har man innført kjønnsnøytrale 
toaletter, som alle kan bruke uavhengig av kjønn. Dette er 
et eksempel på en inkluderende handling som er basert på 
kunnskap, og som tydelig viser at alle er velkomne—uavhengig 
av kjønnsidentitet.

Inkludering er også en treningssak! Etter hvert som man øver 
seg på å tenke inkluderende, vil man bli bedre og bedre til å 
ivareta barn og unges behov. Når man skal øve seg på å tenke 
inkluderende, kan man for eksempel stille seg disse spørsmålene:
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Sjekkliste for inkludering:

Hvem tror du kommer til å føle seg inkludert i denne 
aktiviteten/situasjonen?

Hvem kan føle seg ekskludert? Hvorfor?

Hva kan vi gjøre for at flere vil føle seg inkludert?

Under får du noen tips til hvordan du kan gjøre inkluderende 
handlinger i praksis, gjennom språk, aktiviteter og bruk av rom.

Språk

Språk er makt, og gjennom språket vårt har vi mulighet til å 
inkludere eller ekskludere. Med enkle grep kan du gjøre språket 
ditt mer inkluderende:

Snakk positivt om mangfold. Dersom barn fra de er små lærer  
at det finnes mange typer familier og mange måter å gjøre  
kjønn på, blir de tidligere klar over at mangfold er noe positivt 
(og at ikke alle trenger å være like!). I tillegg markerer du deg 
som en trygg voksen man kan snakke med dersom man har 
spørsmål eller tanker knyttet til f.eks. kjønnsidentitet eller 
seksuell orientering.
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La folk definere seg selv. Lytt til hvilket språk den enkelte bruker 
om seg selv, og prøv å bruke de samme begrepene og ordene 
tilbake. Hvis en ungdom kaller seg trans eller lesbisk, ønsker 
gjerne personen at du også skal bruke disse ordene.
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Ulike familier bruker også ulike begreper. I noen familier har man 
to mammaer og en donor, mens andre har f.eks. to pappaer og 
en mamma. Det å være f.eks. “pappa” er like mye en rolle som 
et biologisk opphav. Det er viktig å respektere hvordan ulike 
familier ønsker å omtales, og hvilke ord foreldre og barn synes 
passer for sin familie.

Avklar begreper. Folk legger ulikt innhold i de samme begrepene. 
Har du en ungdom som sier at hen er skeiv, kan det være fint å 
følge opp med spørsmålet: “Hva betyr det for deg?” Da slipper du 
å anta. En person kan også ha et ord eller begrep på morsmålet 
sitt som ikke direkte kan oversettes til vestlige begreper.

“De av oss som”. Ofte omtaler man minoritetsgrupper som noen 
som finnes et sted “der ute”. Istedenfor å snakke om “de bifile”, 
eller “muslimene”, kan man bruke uttrykket “de av oss som er 
bifile”, eller “de av oss som er muslimer”. Da tydeliggjør man at 
mangfold er noe positivt, og at alle grupper er en forventet del  
av fellesskapet.

Øvelse gjør mester! Kanskje er det uvant for deg å bruke ordet 
“hen”, eller å si “hun” om en person du har vært vant til å kalle 
“han”. Det vil muligens føles litt rart i begynnelsen, men jo oftere 
du bruker det, dess mer naturlig vil det føles. Øv deg gjerne med 
en kollega, da vil det gå lettere i virkeligheten. Husk, dette betyr 
mye for barn og ungdom du jobber med!

Jeg trives best i settinger der kjønn og kropp 
holdes adskilt. Det er mye hyggeligere å være 
meg når folk sier “ha kondom på penis” framfor 
“så må gutten ta på kondom”. Snakker en lærer 
om folk som har mensen, er det fint om hen 
sier “folk som har mensen”. Ikke alle jenter har 
mensen, og ikke alle som har mensen, er jenter. 
Men alle som har mensen, har mensen. Det er 
både presist og inkluderende språk. Aran, 22 år.

Inkluderende rom

Rommet vi befinner oss i, kan bety mye for om vi føler at vi kan 
være oss selv. Ofte er det ikke så mye som skal til. Små symboler 
og handlinger kan gjøre at man føler seg sett og anerkjent. Her 
får du noen forslag:

Dekorasjon. Lag klasserom, fritidsklubber og andre rom 
som viser at alle er velkomne. Hva med å sette fram et lite 
regnbueflagg, henge opp en plakat fra Ungdomstelefonen eller 
dele informasjon i sosiale medier når det er Pride-festival? Små 
handlinger kan gjøre en stor forskjell for barn og ungdom som 
trenger bekreftelse og anerkjennelse.

Tilgjengelig materiell. Ha liggende lett synlig materiell som tar for 
seg spørsmål knyttet til kjønnsidentitet og seksuell orientering. 
Dette kan bl.a. bestilles hos FRI, Skeiv Ungdom og Skeiv Verden.
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Kjønnsnøytrale toaletter. Mange transpersoner opplever at de 
verken føler seg velkommen på dame- eller herretoalettet. 
Enkelte kan også ha hatt ubehagelige erfaringer knyttet til at 
andre har ment de valgte “feil” do. Lag doskilt som symboliserer 
at toalettet kan brukes av alle, uavhengig av kjønn. Det kan 
for eksempel bare stå “toalett” på døra, eller noe annet som 
symboliserer at alle er velkomne.
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Inkluderende aktiviteter

Filmkveld. Vis filmer som har et mangfold av folk. Litt lenger bak i 
heftet finner du en oversikt over filmer med skeivt innhold.

Arranger skeiv temadag. Sett av en dag eller kveld til å sette ekstra 
fokus på kjønns- og seksualitetsmangfold. Inviter gjerne FRIs 
Rosa kompetanse eller Skeiv Ungdoms skoleprosjekt Restart på 
besøk for å undervise ansatte og elever/brukere.

Inkluderende seksualitetsundervisning. Dersom du har ansvar 
for seksualitetsundervisning med barn og unge: Husk at ikke 
alle kommer til å leve heterofilt eller er ciskjønnet. Vi vil også 
anbefale Sex og Politikk sitt gratis undervisningsmateriale “Uke 
6”, laget for grunnskolen og videregående.

Gruppeinndeling. Ofte deler man elever inn i jente- og 
guttegrupper. Hva med å finne en annen variant? Farger på 
klærne, når på året man er født eller forbokstav i navn er gjerne 
like praktisk. I tillegg gjør man det enklere for de av oss som ikke 
er det kjønnet man blir oppfattet som.

Bruk barnebøker med skeiv tematikk. På skeivbok.no finnes en 
oversikt over bøker som inkluderer ulike familieformer, forhold 
og kjønnsidentiteter.

På neste side finner du en oversikt over filmer, bøker, blader og 
serier som tar for seg ulike skeive tema.
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BØKER

Barnehage/småskolen:

Lid Ball, Solveig: Barnehagedagen 
Halvorsen, Lone: Wilma har to mammaer  
Hoffman, Mary: Familiemyldreboka 
Hrafa Tjersland, Silje: Familier - ulike og unike 
Sande, Hans: Forelska i Feisbukk

Storskolen:

Muri, Beate: Jon Eltons vitaminfattige liv 
Blatt, Thomas Marco: Hvis du lyver

Ungdom:

Albertalli, Becky: Simon og homo sapien-agendaen 
Fretheim, Tor: Kysset som fikk snøen til å smelte 
Renberg, Tore: Mannen som elsket Yngve 
Nelson, Jandy: Jeg gir deg sola 
Brantenberg, Gerd: St. Croix-triologien 
Gardell, Jonas: Tørk aldri tårer uten hansker 
Wærenskjold, Ylva: Kom hjem når sorgene har løpt forbi 
Sibeko, Guro: Vingespenn 
Sævareid, Heidi: Slagside
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FILMER OG SERIER

Kjønnsroller:

Mulan 
Atlantis 
Frost 
Brave 
Juno 
Bend it like Beckham 
Billy Elliot 
Boys & Girls

Kjønnsidentitet:

Den danske piken 
Ikke kall meg sønn! 
Romeos 
Tomboy 
Boys Don´t Cry 
Transparent
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Seksualitet:

Pride 
Tomboy 
Milk 
But I´m a Cheerleader 
Fingersmith 
Blå er den varmeste fargen 
Vannliljer 
Gender me 
A Jihad for Love 
The Way He Looks 
Skam 
Ut av skapet 
Orange is the New Black

Dokumentarfilmer:

Se oss! En film om kjønnsmangfold av  
 Skeiv Ungdom og Murmel. 
Mann uten penis. En P3-dokumentar om Luca Dalen Espseth,  
   om det å være transmann. 
Kjønnskap. En YouTube-dokumentar om å være  
  trans og ikke-binær.  
Intersections. En dokumentar om intersexpersoner. 
(A)sexual: En dokumentarfilm om aseksualitet
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NETTSIDER

Skeive organisasjoner:

www.skeivungdom.no 
www.foreningenfri.no 
www.skeivverden.no

Skeive helsetiltak:

Helsestasjon for kjønn og seksualitet. Tilbyr samtaler, 
råd og veiledning til ungdom og unge voksne som bryter 
med normer for kjønn og seksualitet. Kontaktinformasjon 
finnes på Facebook eller på nettsidene til Oslo kommune. 

Helseutvalget. Tilbyr gratis helsetjenester, kurs og 
samtalegrupper rettet spesielt mot LHBTI-personer. Mer 
informasjon finnes her.

Youchat. Chattetjeneste drevet av helseutvalget der man 
anonymt kan snakke om f.eks. seksualitet, følelser, sex,  
rus og prevensjon.

Ungdomstelefonen. Skeiv Ungdoms telefontjeneste, der 
unge svarer unge på spørsmål om kjønn, seksualitet og 
identitet. På ungdomstelefonen.no kan man også chatte 
eller sende mail.
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ORDLISTE

Ordlista er alfabetisk. For liste over seksuelle orienteringer, se 
kapittel 3 om seksualitet. 

BDSM: BDSM er en samlebetegnelse for flere ulike seksuelle 
preferanser. Disse er gjerne knyttet til dominans og 
underkastelse. Enkelte som utøver BDSM liker også å gi og få 
smerte. Det er alltid snakk om aktivitet som er frivillig og basert 
på samtykke. Noen mener at BDSM er en seksuell orientering, 
fordi det å leve med en BDSM-partner for enkelte er viktigere 
enn kjønnet på partneren. BDSM-preferanser er like vanlig for 
heterofile som for skeive.

Binær: Betyr todelt. Å tenke binært om kjønn betyr å tenke 
at det bare finnes to kjønn. En ikke-binær forståelse av kjønn 
anerkjenner at det finnes mange ulike kjønnsidentiteter.

Cisperson: En person som identifiserer seg med det kjønnet man 
fikk tildelt ved fødsel. For eksempel en person som har vagina,  
og som ser på seg selv som kvinne. Cis er latin for “på samme 
side”. Det er en sterk forventning i samfunnet om at man skal 
være cis-person.

Cross-dressing: Å ikle seg et kjønnsuttrykk som tradisjonelt 
forbindes med et annet kjønn enn det man opplever å være. Se 
synonym “Transvestitt”.
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Diskriminering: At personer eller grupper direkte eller indirekte 
utsettes for urettferdig behandling på grunn av kjønn, etnisk 
tilhørighet, hudfarge, religion, seksualitet, funksjonsevne, 
alder, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Enten fordi personen 
selv tilhører denne gruppen, eller fordi andre tror at man gjør 
det. Man må for eksempel ikke være muslim for å bli utsatt for 
islamofobi, det er nok at de som diskriminerer tror at man er det.

Drag: Å drive med drag vil si å ikle seg et kjønnsuttrykk som 
tradisjonelt forbindes med et annet kjønn enn det en er. 
Til forskjell fra cross-dressing og transvestisme, som er en 
hverdagslig ikledning, er drag et show. 

Mannlige dragartister skaper gjerne et hyperfeminint uttrykk 
med sminke, glitter, høye hæler, sang og dans. Drag er en 
forkortelse for “dressed as a girl”. Det mindre kjente begrepet 
drab er en forkortelse for “dressed as a boy”.

Etnisitet: Etnisitet betegner særtrekk som gjør en gruppe 
mennesker til et folk. Fellestrekk kan være språk, kultur og 
tradisjoner. Ofte brukes ordet etnisitet for å peke på fellestrekk i  
et folks utseende og hudfarge, som for eksempel nordisk 
etnisitet eller arabisk etnisitet. 
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Fetisj: Fetisjisme er en seksuell preferanse der bestemte  
kroppsdeler eller kroppstyper, gjenstander, materialer eller 
handlinger er fokus for seksuell tilfredsstillelse. Fetisjisme  
finnes blant alle seksuelle orienteringer.

Fordom: Med fordom menes det at man “dømmer på forhånd” 
og antar at man vet mer om en person enn hva man faktisk gjør. 
Ofte er fordommer knyttet til holdninger og forestillinger overfor 
bestemte grupper, som oftest minoriteter i samfunnet. I verste 
fall kan fordommer føre til diskriminering mot gruppene og 
enkeltpersonene som blir utsatt for det.

Genderqueer: paraplybegrep som omfatter en rekke 
kjønnsidentiteter som bryter med tokjønnsnormen. 

Hatkriminalitet: kriminelle handlinger motivert av hat mot visse 
grupper. Det er gjerningspersonens motiv som avgjør hvorvidt 
noe kategoriseres som hatkriminalitet eller ikke.

Hen/hin: kjønnsnøytrale alternativer til han og hun. Brukes om 
personer som ønsker det, og kan også brukes om personer når 
man ikke vet hvilket pronomen de bruker. 

Heteronorm: forventningen om at alle mennesker er heterofile 
inntil det motsatte er bevist.
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Homofobi: en redsel for å bli assosiert med homoseksualitet og 
skeivhet. I dagligtalen brukes ordet ofte om negative holdninger 
til homofili. Homofobi overlapper av og til med transfobi.

Identitet: en persons oppfatning av hvem man er og hva eller 
hvem man assosierer seg med i samfunnet. Identiteten påvirkes 
ofte av hvem andre mennesker tror at man er. En persons 
identitet er sjelden den samme hele livet, men endres gjennom 
opplevelser og møter med andre mennesker. Den er også 
mangfoldig og kan inneholde mange ulike deler, som utgjør en 
unik kombinasjon hos det enkelte mennesket.

Interkjønn/intersex: Interkjønn eller intersex er et 
paraplybegrep for en rekke kroppslige variasjoner som bryter 
med hva som ofte sees som “jentekropper” og “guttekropper”. 
Dette kan f.eks. være variasjoner i kjønnsorgan, hormonbalanse 
og/eller genetikk.

Intergender: en person som ikke opplever å passe inn i 
kategorien “mann” eller “kvinne”. Noen identifiserer seg som noe 
midt imellom kvinne og mann, andre identifiserer seg bare som 
mennesker. Dette har ikke sammenheng med hvordan kroppen 
ser ut, men heller med kjønnsidentiteten.
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Juridisk kjønn: hvilket kjønn man er registrert som i 
folkeregisteret og i passet sitt. Tildeles ved fødsel ut ifra kroppen 
man har. I Norge har vi to juridiske kjønn, mens man i enkelte 
andre land har tre.

Kjønnsidentitet: hvilke(t) kjønn en selv kjenner at en er og/eller 
identifiserer seg med, uavhengig av hva slags kropp man har.

Kjønnsuttrykk: hvordan man uttrykker kjønnet sitt gjennom for 
eksempel klær, stil, frisyre og kroppsholdning. 

Kjønnsbekreftende behandling: et begrep brukt for alle typer 
behandling som bidrar til at en person opplever at kroppen 
stemmer overens med kjønnsidentiteten. Dette kan f.eks. være 
hormonbehandling, kirurgi, terapi, hårfjerning og stemmetrening.

Komme ut: Å “komme ut” innebærer å fortelle andre om sin 
seksuelle orientering og/eller kjønnsidentitet. Ofte antar folk 
rundt en at man både er heterofil og cisperson inntil det motsatte 
er bevist. Derfor er det som regel de av oss som ikke er heterofile 
og/eller cispersoner, som er nødt til å “komme ut”.

Krenkelse: En krenkelse er opplevelsen av å få sin verdighet 
og den du er, truet eller tråkket på. Dette på en slik måte at det 
oppleves som ubehagelig, vondt eller trist.
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KSK: en forkortelse for “kvinner som har sex med kvinner”. 
Begrepet omhandler seksuell praksis, ikke seksuell orientering.

LGBTQIA: engelsk forkortelse for Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, 
Queer eller Questioning, Intersex, Asexual. På norsk brukes 
ofte LHBT – Lesbisk, homofil, bifil og trans, eller LHBTI (som 
inkluderer intersex).

Likeverd: at alle personer og sosiale grupper i samfunnet er like 
mye verdt og skal møtes med samme respekt fra andre.

Medfar: Medfar har blitt et begrep på lik linje med medmor (se 
under). Juridisk sett finnes ikke en slik betegnelse, siden den 
mannlige partneren til biologisk far ikke kan registreres som far 
fra fødselen av. For at to menn skal bli fedre sammen må den 
ikke-biologiske faren stebarnsadoptere. Det er slik to menn kan 
bli fedre gjennom surrogati.

Medmor: Når to kvinner får barn sammen, kan partneren som 
ikke føder barnet, regnes som medmor fra fødselen av. For å bli 
juridisk medmor må kvinnene enten være gift eller ha et stabilt 
samboerforhold, og de må ha levert inn søknad om medmorskap 
før fødselen. Medmor har samme juridiske rettigheter og plikter 
som fødemor.
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MSM: en forkortelse for “menn som har sex med menn”. Begrepet 
omhandler seksuell praksis, ikke seksuell orientering.

Monogami: å ha kun én kjæreste eller seksuell partner av gangen.

Normer: uskrevne regler, tanker og idéer som vi tar for gitt i 
samfunnet. Normer skaper forventninger til hvordan vi skal 
oppføre oss og til hvordan vi skal være. De skaper idealer som 
forteller hva som er positivt og ønskelig, og hva som ikke er det. 
Det er gjerne først når man bryter med normene at man merker  
at de finnes. Normbrudd medfører ofte reaksjoner fra 
omgivelsene, alt fra blikk og spørsmål til hatkriminalitet og  
sosial utfrysing.

Polyamori: det å ha flere romantiske og/eller seksuelle relasjoner 
samtidig. Disse kan inkludere sex, men ikke nødvendigvis. De  
av oss som lever i slike forhold, kan betegne oss som polyamorøse, 
ofte forkortet til poly. Det å leve polyamorøst innebærer at alle 
parter kjenner til og samtykker til forholdet/forholdene.

Queer: det engelske ordet for skeiv.

Regnbuefamilie: Regnbuefamilie er en fellesbetegnelse for 
familier der foreldrene er skeive. Det kan bety en familie der 
foreldrene er av samme kjønn, men også andre type familieformer. 
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Eksempler kan være familier der et lesbisk par og et homofilt 
par har bestemt seg for å være foreldre sammen, eller f.eks. to 
mødre som deler omsorgen med barnets far.

Skeiv: en samlebetegnelse for seksuelle orienteringer, 
kjønnsuttrykk og kjønnsidentiteter som bryter med samfunnets 
forventninger om at man skal være heterofil og ciskjønnet.

Surrogati: Surrogati er når noen bærer fram et barn på vegne 
av en eller flere foreldre, som selv ikke kan eller ønsker å bli 
gravide. Surrogatmor får ofte tilført egg fra en eggdonor. Verken 
surrogati eller eggdonasjon er tillatt i Norge, men noen norske 
barn blir unnfanget på denne måten i utlandet.

Sæddonor: En sæddonor er en person som gir bort sperma for at 
andre skal få hjelp til å bli gravide. Lesbiske par og heterofile par 
kan benytte seg av sæddonorer gjennom offentlige sykehus eller 
private klinikker. Single har ikke tilgang på denne behandlingen 
i Norge, men flere velger å benytte seg av klinikker i utlandet. 
Barn som har blitt til ved hjelp av sæddonasjon i Norge, kan få 
informasjon om sitt biologiske opphav når de fyller 18 år, dersom 
de ønsker dette. I noen tilfeller kan donoren være en person den/
de som ønsker barn, kjenner fra før, og inseminasjonen ordnes da 
uten innblanding fra det offentlige.
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Tokjønnsnormen: Normen eller ideen i samfunnet om at det kun 
finnes to kjønn, mann og kvinne. Tokjønnsnormen er basert på 
tanken om at kjønn er det samme som kropp. Normen fører til at 
alle andre kjønnsidentiteter og kropper (f.eks. intersex-kropper) 
blir usynlige og/eller sett på som noe “annerledes”. 

Trakassering: handlinger eller ytringer som virker eller 
har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, 
nedverdigende eller ydmykende.

Transfobi: frykt for transpersoner, som kan gi seg uttrykk i 
fordommer og aggressivitet. Transfobi brukes for å beskrive 
negative handlinger og holdninger rettet mot transpersoner.

Transperson/trans: sekkebetegnelse for personer som helt 
eller delvis identifiserer seg som noe annet enn det kjønnet man 
ble tildelt ved fødsel. Transpersoner kan ha mange forskjellige 
kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk. Man kan identifisere  
seg som kvinne eller mann, veksle mellom ulike kjønn, 
identifisere seg et sted midt imellom eller som et kjønn helt 
utenfor tokjønnsmodellen.
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Transseksualisme: en medisinsk diagnose for de av oss som er 
under kjønnsbekreftende behandling, og som f.eks. opplever 
seg selv som “født i feil kropp”. Enkelte har også det å være 
transseksuell som en del av sin identitet. Ikke alle transpersoner 
får, eller ønsker, en diagnose.

Transvestitt: en person som tidvis eller alltid kler seg på en 
måte som tradisjonelt forbindes med et annet kjønn enn det 
vedkommende er. Kalles også cross-dressing eller å være 
cross-dresser.

Deler av lista er hentet fra LHBT-senterets ordliste.
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Rosa Kompetanse

Ønsker du kurs om kjønns- og seksualitetsmangfold på 
arbeidsplassen eller studiestedet ditt? Rosa kompetanse tilbyr 
kompetanseheving til ansatte i bl. a. helse-, sosial-, skole- og 
barnehagesektoren. For besøk eller spørsmål, ta kontakt på 
rosakompetanse@foreningenfri.no. 

Restart

Skeiv Ungdoms skoletiltak Restart tilbyr klassebesøk om kjønn, 
seksualitet og normer. Skolebesøk er gratis, og vi kan nås på 
post@skeivungdom.no.
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https://foreningenfri.no/artikler/rosa-kompetanse/om-rosa-kompetanse
http://www.skeivungdom.no/prosjekter/skolerestart/


Vil du lære mer?

Mannen, kvinnen og meg

Et hefte om transpersoner og de av oss 
som bryter med samfunnets normer for 
kjønnsidentitet og uttrykk. Inneholder 
også informasjon om kjønnsbekreftende 
behandling og juridiske rettigheter.

Skeiv Sexhåndbok

Et hefte om sex, skeive seksualiteter og 
seksuelt overførbare infeksjoner.

1

MANNEN
KVINNEN

MEG&

Skeiv
SEXHÅNDBOK

– DET DU IKKE LÆRTE PÅ SKOLEN

Heftet er utviklet av

Redaktør

Sunniva Nysæther Jarmann

Arbeidsgruppe

Cecilie Marianne Andersen 
Ask Aleksi Berglund 
Judee Ihasee Bjørgan 
Viljar Eidsvik 
Line Halvorsrud 
Camilla Olufsen 
Helén Persson 
Victoria Øverby Steinland

En stor takk til

Rosa Kompetanse 
Kristin Fridtun 
Jorid Bakken Steigum 
Arbeidsgruppa bak Skeiv 
Ungdoms metodemateriale 
"Riv Gjerdene" 
Alle som har bidratt med 
tilbakemeldinger underveis i 
prosessen

Design

Synne Arnesen Jenseg

Heftet er produsert med midler 
fra Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet (Bufdir) og 
Landsrådet for Norges barne- og 
ungdomsorganisasjoner (LNU).

Kilder

Kennedy & Hellen (2010), 
Transgender children: more than a 
theoretical challenge.

Council of Europe (2016), Equal 
opportunities for all children: 
Non-discrimination of lesbian, gay, 
bisexual, transgender and intersex 
(LGBTI) children and young people.

Bjørkman (2012), Lesbisk 
selvtillitt, lesbisk helse: 
utfordringer og mestringsstrategier 
hos lesbiske kvinner.
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http://www.skeivungdom.no/publikasjoner/
http://www.skeivungdom.no/publikasjoner/
http://synnearnesenjenseg.com


Takk for at jeg i barnehagen fikk komme 
i kjole uten at noen stussa på det. For at 
det ikke ble snakket om jentefarger og 
guttefarger, jenteleker og gutteleker – 
I hvertfall ikke som jeg kan huske. For at 
det fantes bøker med familier som ikke 
bare var mamma, pappa, barn. For at 
ikke bare jentene fikk være fine, og ikke 
bare guttene fikk være tøffe. Simon, 18år. 




