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Senter for likestilling 

Senter for likestilling ved 
Universitetet i Agder skal samle 
og styrke forskning og 
kompetanse på likestilling på 
Agder, styrke utdanning og 
formidling på feltet og være en 
drivkraft for økt likestilling i 
regionen.



Noe av det Senter for likestilling jobber med:

• NIKK prosjekt om seksuell trakassering i helse og sosialsektoren 

• HMX er et kurs som hjelper din arbeidsplass med å forebygge seksuell trakassering og 
skape et trygt arbeidsmiljø.

• Kurs om kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg – i første omgang for karriere- og 
studieveiledere i ungdomskolen, videregående og høyere utdanning, samt 
karrieresentrene rundt om i Agder.

• Dialogmøte hvor vi blir kjent med utfordringene med rasisme og diskriminering på 
bakgrunn av etnisitet og religion, samt mulige løsninger. 



Kort oversikt over hva jeg planlegger å si:

I dag vil jeg snakke litt om det å være skeiv i litt mindre byer eller tettsteder. 

Jeg vil snakke litt om hva forskningen forteller oss om hvordan det er å vokse opp som 
skeiv på små steder, også her i Agder. 

Jeg vil også snakke litt om hvilke typer utfordringer skeive møter på.

Og til sist – hvordan kan vi være en god støtte for ungdom som representerer et kjønns- og 
seksualitetsmangfold?



Begrepsavklaring 

• Seksuell orientering handler om hvilke kjønn en personer retter sine 
seksuelle følelser mot. 

• Kjønnsidentitet handler om hvilke kjønn man ser seg selv som. 

• Kjønnsuttrykk er måten man bevisst eller ubevisst uttrykker sin 
kjønnsidentitet. 

• Skeiv er en samlebetegnelse på alle de av oss som bryter eller 
overskrider normer for normer for seksuell orientering, kjønnsidentitet, og 
kjønnsuttrykk. Og med normer snakker jeg da om heteronormen. 



Hva er heteronormen?





Skeiv på bygda (2015)

• Forskningsbasert kunnskap om hvordan
det er å leve som skeiv i rurale strøk i
Norge. 

• Basert på 24 kvalitative intervju med 
unge mellom 15 og 30+ år

• Utfordringer og berikelser av å bo på
bygda.



Skeiv på bygda (2015)

• Utbredt oppfatning av at storbyer er 
bedre steder å leve for skeive, enn 
bygda. 

• Byene sees som mer mangfoldige 
når det gjelder kjønn og seksualitet, 
så vel som etnisitet og andre former 
for annerledeshet. 

• Rurale strøk oppfattes gjerne som 
mindre mangfoldige og dessuten 
som konservative når det gjelder 
kjønn, seksualitet og familieformer. 

• Rapporten både bekrefter og 
nyanserer oppfatningen. 



Skeiv på bygda

• Mange av informantene snakker om skolen som et sted hvor de opplever å møte 
fordommer, mobbing, trakassering, usynliggjøring og voksne som ikke møter dem på 
den måten de ønsker og trenger. 

• Ungdomsskolen ser ut til å ha stor betydning for hvordan informantene opplever det å 
vokse opp som skeiv og det å vokse opp i distriktene. 

• For flere av informantene ser man tydelig at fortellinger om stedet man kommer fra, blir 
fortellinger fra skolen. 



Fortellinger om stedet, blir fortellinger om skolen.

Som barn var det veldig fint. Flott og idyllisk! […] Det var da jeg begynte på 
ungdomsskolen at jeg fikk et dårlig forhold til Venerstrand. […] På ungdomsskolen ble jeg 
mobbet i tre år, og det var ganske definerende for hvordan jeg oppfattet plassen. […] Selv 
om det var fint på Venerstrand på videregående, så hadde jeg alltid en tanke om at jeg 
ville vekk. Det var tett koblet til de opplevelsene [mobbing på ungdomsskolen] (Kathrine)



Selvlysende og usynlig 

I intervjuene med unge skeive i distriktene forteller mange om følelsen av å være usynlig 
og plagsomt synlig i lokalmiljøet på en og samme tid. 

Ingvild forteller her om første gangen hun skjønte at hun ikke var hetero: 

Da tenkte jeg at jeg er helt alene i hele verden. Jeg er den eneste lesbiske jenta i hele 
Norge (ler litt). Men plutselig skjønte jeg at jeg ikke er alene. For det var flere par på 
skolen. Det ble mer synlig. Jeg har fulgt ganske mye med i mediene ganske lenge, og jeg 
føler det har blitt et større fokus på det. Og det gjør også at det blir ganske mye lettere. Jeg 
har følt meg ganske unormal ganske lenge. Men når jeg kom på videregående var det fint 
å se at ikke alle er helt like. På ungdomskolen er folk redde for å være annerledes. Og når 
du skjønner at du er annerledes på en sånn stor ting, så er det vanskelig å stå i det, når du 
ikke vet om noen andre (Ingvild).



Selvlysende og usynlig



«Helt alene i hele verden»

Hva ligger i følelsen av å være helt alene i verden? 

[…] Det er ingen som sier at det kan hende at du opplever tanker og følelser rundt ditt eget 
kjønn. På barneskolen var det mer sånn «her har du et bind». Jeg skulle ønske at det var 
en mer utvida seksualundervisning, og bedre og oftere. At det ikke er en sånn «one time 
thing». For det er det både på barneskolen og i 10. klasse. Det er ikke noe noen snakker 
om. De burde snakker mer (Ingvild). 



Den eneste skeive i bygda? (2018)

• Mangelfull seksualundervisning kommer også frem i rapporten «Den eneste skeive i 
bygda?» fra 2018. 

• Ungdommene opplever seksualundervisningen på skolen som for heteronormativ og 
ikke relevant for dem.

• De unge snakker i liten grad med helsesøster/helsesykepleier om kjønn og seksualitet 
eller det å være skeiv. 

• De unge henter informasjon om det å være skeiv fra mange ulike steder, inkludert 
blogger og nettsteder, dating-sider, porno, filmer og bøker. 



Redselen for sanksjoner 

• Som 10-11 åring forelsket jeg meg i en kvinnelig popstjerne. Først trodde jeg at jeg ville 
være i familie med henne, men etter hvert skjønte jeg at det var noe mer, eller noe 
annet. Det var ikke så kjekt. På ungdomsskolen forstod jeg konsekvensene. Det var 
vanskelig. Jeg var redd for at de andre skulle reagerte negativt, og for at folk ville erte 
eller mobbe meg om de fikk vite. Jeg brukte humor mye når andre snakket om 
forelskelser, tullet det bort. Når noen kommenterte noen andre som var lesbiske, så var 
det alltid ”æsj”. (Lesbisk kvinne 21)



Levekårsundersøkelsen Skeives levekår i Agder (2018)

• 32 prosent av lesbiske, homofile og 
bifile og 45 prosent av transpersoner 
forteller at de opplever negative 
holdninger til skeive blant medstudenter 
og medelever. 

• 11 prosent av lesbiske, homofile og 
bifile og 28 prosent av transpersoner 
opplever at lærere har negative 
holdninger til skeive. 

• Andelen bifile kvinner og transpersoner 
som oppgir negative holdninger er 
større enn de øvrige respondentene.



Selvmordstanker og selvmordsforsøk blant skeive i Agder

• 58 % av lesbiske, homofile og bifile i Agder har hatt selvmordstanker. 

• 69 % av transpersoner i Agder har hatt selvmordstanker det siste året. 27 % har forsøkt 
å ta sitt eget liv. 

• For alle ble første selvmordsforsøk gjennomført før fylte 25 år.

• Vi trenger mer forskning på hvorfor selvmordstallene er så høye blant skeive, men den 
forskningen vi har tyder på at gruppen er utsatt for betydelig minoritetsstress. 



Å bryte med normer

• Heteronormative forestillinger og forventninger møter daglig skeive i møte 
med familie, vennekrets, arbeidsmiljø, idrettslag, religiøse samfunn mm. 

• Og det å bryte med normer fører ofte med seg en del stress.

• Skeive i Norge er utsatt for en ekstra psykisk påkjenning; minoritetsstress.



Minoritetsstress

• Minoritetsstress er den ekstra belastningen minoriteter opplever, ikke 
bare gjennom hatkriminalitet, men også gjennom små bemerkninger og 
kommentarer, og den generelle følelsen av å falle utenfor. 

• Uro og frykt for negative reaksjoner bidrar til psykisk uhelse, selv i 
situasjoner hvor de negative reaksjonene uteblir. 

• Opplevelsen av utrygghet er uansett tilstede, grunnet vissheten om 
heteronormative og homonegative holdninger i samfunnet, og at disse 
holdningen kan ramme en selv.



Hvordan ser heteronormen ut?



Eksempler på hvordan jeg har videreført heteronormen:

- Hva gjør mammaen og pappaen din da?

- (Når en kvinnelig venn har fått seg kjæreste) Har du fått deg kjæreste?! Hva heter han?

- (Når en mannlig venn kom ut som homo) Er du homo? Det hadde jeg aldri gjettet! 

- Hvis noen har fått seg kjæreste av det motsatte kjønn, antatt at denne personen er 
hetero

- Hvis noen har fått seg kjæreste av samme kjønn, antatt at denne personen er homofil



Dagens situasjon 



Kompetansehevende kurs

• Rosa kompetanse tilbyr faglig bistand 
og undervisning om kjønns- og 
seksualitetsmangfold til skole- og 
barnehagesektoren, barnevernet, helse-
og sosialsektoren, politi- og 
påtalemyndighet samt alle deler av 
arbeidslivet. Kompetansehevingen som 
tilbys er tilpasset ditt arbeidssted og 
dine behov. 



Guide til inkluderende språk

Bufdir har nettsider 
med fin informasjon, 
for eksempel 
«Miniguide om 
inkluderende språk». 



Hva tilbyr Senter for likestilling og kompetanseenheten?

• Vi vil fra våren 2021 tilby en EVU (etter 
og videreutdanning) på kjønns- og 
seksualitetsmangfold, sammen med 
sexologimiljøet i Grimstad for 
profesjonsutøvere.

• Vi kommer ellers gjerne og holder 
foredrag og kurs om kjønns- og 
seksualitetsmangfold!

• Takk for oppmerksomheten!


