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Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Epost: sfovpost@statsforvalteren.no 
 

Asker, 13. desember 2022 
 

ANMODNING OM TILSYN • OPPLÆRINGSLOVEN § 14-1 • OSLO KOMMUNE 
 
Statsforvalteren anmodes om å iverksette tilsyn med Oslo kommune, jf. opplæringsloven § 14-1, på 
alle nivåer og med alle instanser med innflytelse på undervisningen slik den møter den enkelte elev, 

med formål å avdekke eventuelle avvik slik at disse kan lukkes. 
 
Anmodningen er organisert som følger: 
 

1. Innledning, side 2 
2. Skolens forpliktelser jf. norsk lov, folkeretten og menneskerettighetene, side 3 
3. Faktum Oslo kommune, side 6 
4. Faktum Oslo kommune med kommentarer jf. skolens forpliktelser, side 8 
5. Avvik oppsummering, side 67 
6. Konklusjon, side 71 

 
Anmodningen er utarbeidet med bakgrunn i Verdialliansens ideelle formål, og er relevant både for 
grunnskoler og videregående skoler. Anmodningen omfatter også forhold som reguleres av forskrift 
om miljørettet helsevern i skolen. Statsforvalteren bes om å ta stilling til dette. Anmodningen er 
avgrenset til grunnskolen. Statsforvalteren kan vurdere eventuell relevans for videregående skole. 
 
Oslo kommune gis flere betegnelser i anmodningen: «Utdanningsadministrasjonen», «Oslo kommune», 
«Utdanningsetaten» og «skoleeier», sikter alle til Oslo kommune som ansvarlig skoleeier etter loven. 
 
Verdialliansen bidrar naturligvis gjerne dersom Statsforvalteren ønsker ytterligere informasjon. 
 
Dersom det er formelle hindringer for at det som her oversendes gir tilstrekkelig grunnlag for å vurdere 
å iverksette tilsyn, så anmodes det herved om veiledning i hvordan vi kan sikre slikt grunnlag. 
 
Med vennlig hilsen 
VERDIALLIANSEN 

 
Jan Harsem, for styret 
 
VEDLEGG: Informasjonsark om Verdialliansen 
 

Verdialliansen - Nettverk for kristne verdier og menneskerettigheter – skal fremme og forsvare kristne verdier i 
samfunnet. Verdialliansen skal også fremme og forsvare kristen tro, identitet og verdigrunnlag som legitimt og 

beskyttet av menneskerettighetenes diskrimineringsvern. 
 

VERDIALLIANSEN 
nettverk for menneskerettigheter og kristne verdier 

ORG.NR.: 913 714 547 
POST: Postboks 23 • 1371 Asker • Norge 

WEB: www.verdialliansen.no / FACEBOOK: https://www.facebook.com/verdialliansen 
EPOST: post@verdialliansen.no / TLF.: 95 77 11 99 

mailto:sfovpost@statsforvalteren.no
https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=913714547
http://www.verdialliansen.no/
https://www.facebook.com/verdialliansen
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1: INNLEDNING 
 
Verdialliansen – nettverk for menneskerettigheter og kristne verdier, er etablert på bakgrunn av økende 
press mot personer, organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som har en kristen forankring for tro, 
identitet, verdier, livs- og samfunnssyn. Verdialliansens engasjement utøves ved deltagelse innenfor 
rammene av demokratiske prosesser og institusjoner, rettssikkerhet og menneskerettighetene.  
 
Det følger av vårt ideelle formål at oppmerksomheten rettes mot alle oppvekstarenaer, herunder 
barnehagene, grunnskolen og videregående skole. Læreplanverket og opplæringsloven balansere 
hensyn og verdier i dagens samfunn på en god måte. Anmodningen medfører derfor ikke kritikk av 
opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven eller læreplanverket for Kunnskapsløftet. 
 
Forskriftens formål knytter læreplanverket og opplæringsloven sammen med de grunnleggende 
verdiene som opplæringen jf. loven skal bygge på «i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som 
respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, 
verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.» 
 
Oslo kommune er Norges største skoleeier. Denne anmodningen vurderer at Osloskolen systematisk 
planlegger, tilrettelegger, vedtar, gir styringssignaler, iverksetter og driver opplæring med avvik fra 
læreplanverket, opplæringsloven, menneskerettighetene og annen relevant norsk lov. 
 
Dette anmodes Statsforvalteren om å undersøke, som uavhengig tilsynsmyndighet. 
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2: SKOLENS FORPLIKTELSE: • NORSK LOV • FOLKERETTEN • MENNESKERETTIGHETENE 
 
2.1: GRUNNLOVEN: Skolene må støtte grunnlovens § 2 om statens verdigrunnlag, § 92 om 
menneskerettighetene § 109 om retten til utdannelse: 
 

Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal 
tryggje demokratiet, rettsstaten og menneskerettane. 

NORGES GRUNNLOV NYNORSK VERSJON § 2 
 

Dei statlege styresmaktene skal respektere og tryggje menneskerettane slik dei er fastsette i 
denne grunnlova og i traktatar om menneskerettar som er bindande for Noreg. 

NORGES GRUNNLOV NYNORSK VERSJON § 92 
 

Alle har rett til utdanning. Born har rett til å ta imot grunnleggjande opplæring. Opplæringa 
skal utvikle evnene til kvart barn og ta omsyn til dei behova det har, og fremje respekt for 
demokratiet, rettsstaten og menneskerettane. 

NORGES GRUNNLOV NYNORSK VERSJON § 109 
 
2.2: OPPLÆRINGSLOVEN: Lovens formål er vesentlig for denne anmodningen til Statsforvalteren: 
 

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot 
verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. 
Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik 
som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd 
og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i 
menneskerettane. Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den 
nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Opplæringa skal gi innsikt i 
kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, 
likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og 
holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. 
Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal 
lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til 
medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav 
og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal 
motarbeidast. 

OPPLÆRINGSLOVEN, FORMÅLSPARAGRAFEN  § 1-1 
 

2.2.1: FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN: Forskriften gir utfyllende bestemmelser til opplæringsloven: 
 

I grunnskolen skal opplæringa vere i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. 
Læreplanverket for Kunnskapsløftet omfattar den overordna delen av læreplanverket, 
læreplanane for faga og fag- og timefordelinga. 

FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN § 1-1 
 

2.2.2: KUNNSKAPSLØFTET 2020: LÆREPLANVERKET MED OVERORDNET DEL: Læreplanverkets 
overordnede del gir verdier og prinsipper for grunnopplæringen. De enkelte fagplanene er gitt en felles 
struktur med tverrfaglige temaer, grunnleggende ferdigheter, kompetansemål og vurderinger. 

LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET MED OVERORDNET DEL LASTET OG SAMLET FRA UDIR 
 
 

https://lovdata.no/lov/1814-05-17-nn/%C2%A72
https://lovdata.no/lov/1814-05-17-nn/%C2%A792
https://lovdata.no/lov/1814-05-17-nn/%C2%A7109
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A71-1
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/*#&
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/10/UDIR-LAEREPLANER-MED-OVERORDNET-DEL-JUNI-2022.pdf
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2.3: FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.: Formålet er «å bidra 
til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter som nevnt i § 2 (virkeområde, egen merknad) 
fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.» 

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. 
VEILEDER TIL FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER HELSEDIR 2014 

 
2.4: LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSLOVEN: Likestillings- og forvaltningsloven skal fremme 
likestilling og hindre diskriminering, og angir ved opplisting lovens diskrimineringsgrunnlag. Det legges 
til grunn at loven og alle lovens diskrimineringsgrunnlag også omfatter grunnskolene.  

LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSLOVEN 
 
2.5: MENNESKERETTSLOVEN: Menneskerettsloven med vedlagte menneskerettskonvensjoner gjelder 
som norsk lov i den utstrekning de er bindende for Norge. 

MENNESKERETTSLOVEN 
 
2.6: DEN EUROPEISKE MENNESKERETTSKONVENSJON: Hele EMK er aktuell for denne anmodningen, 
men det vises særlig til EMK, første tilleggsprotokoll, Art. 2: 
 

Ingen skal bli nektet retten til utdanning. Funksjoner staten påtar seg i utdanning og 
undervisning, skal den utøve med respekt for foreldres rett til å sikre slik utdanning og 
undervisning i samsvar med deres egen religiøse og filosofiske overbevisning. 

MENNESKERETTSLOVENS VEDLEGG 2: EMK, FØRSTE PROTOKOLL ART. 2 
 
2.7: UNESCO-KONVENSJONEN MOT DISKRIMINERING I UNDERVISNINGEN: Ingen person eller gruppe 
av personer skal tvinges til å motta religiøs opplæring som ikke er i samsvar med deres overbevisning: 
 

It is essential to respect the liberty of parents and, where applicable, of legal guardians, firstly 
to choose for their children institutions other than those maintained by the public authorities 
but conforming to such minimum educational standards as may be laid down or approved by 
the competent authorities and, secondly, to ensure in a manner consistent with the procedures 
followed in the State for the application of its legislation, the religious and moral education of 
the children in conformity with their own convictions; and no person or group of persons should 
be compelled to receive religious instruction inconsistent with his or their convictions. 

UNESCO CONVENTION AGAINST DISCRIMINATION IN EDUCATION, ARTICLE 5.1 (B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lovdata.no/forskrift/1995-12-01-928/%C2%A72
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/miljo-og-helse-i-barnehagen/Milj%C3%B8%20og%20helse%20i%20barnehagen%20%E2%80%93%20Veileder%20til%20forskrift%20om%20milj%C3%B8rettet%20helsevern%20i%20barnehager%20og%20skoler.pdf/_/attachment/inline/be78ea10-fd6d-4f2a-b133-cce62ce947e3:8632c2895c0eefdd2dc05f9f4a54783a03bcf307/Milj%C3%B8%20og%20helse%20i%20barnehagen%20%E2%80%93%20Veileder%20til%20forskrift%20om%20milj%C3%B8rettet%20helsevern%20i%20barnehager%20og%20skoler.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/KAPITTEL_emkn/p1#KAPITTEL_emkn/p1
https://www.unesco.org/en/legal-affairs/convention-against-discrimination-education
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2.8: FN: INTERNASJONALE KONVENSJONEN OM ØKONOMISKE, SOSIALE OG KULTURELLE 
RETTIGHETER: Artikkel 13 omhandler retten til utdanning: 
 

1. Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til utdanning. De er enige om at 
utdanningen skal ta sikte på full utvikling av menneskets karakter og forståelse av dets 
verdighet, og skal styrke respekten for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. De 
er videre enige om at utdanning skal sette alle i stand til å delta på en nyttig måte i et fritt 
samfunn, fremme forståelse, toleranse og vennskap mellom alle nasjoner og alle rasegrupper, 
etniske og religiøse grupper, samt fremme De forente nasjoners arbeid for å bevare freden. 

 
2. Konvensjonspartene erkjenner at for å oppnå den fulle virkeliggjørelse av denne rettighet, må 

følgende iakttas: 
 

a. Grunnskoleundervisningen skal være tvungen og kostnadsfritt tilgjengelig for alle, 
 

b. Den utdanning som i ulike former følger etter grunnskoleutdanningen, herunder teknisk og 
yrkesmessig utdanning, skal ved alle egnede midler gjøres tilgjengelig for alle, særlig ved 
gradvis innføring av gratis undervisning, 

 
c. Høyere utdanning skal ved alle egnede midler, særlig ved gradvis innføring av gratis 

undervisning, gjøres likt tilgjengelig for alle på grunnlag av evner, 
 

d. Grunnleggende utdanning av personer som ikke har gjennomgått eller fullført hele 
grunnskoleutdanningen, skal i størst mulig utstrekning støttes og intensiveres, 
  

e. Det skal arbeides aktivt for utviklingen av et system med skoler på alle trinn, en 
tilfredsstillende stipendieordning skal opprettes, og lærepersonalets materielle vilkår skal 
fortløpende forbedres. 
 

 
3. Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres og, når det er aktuelt, vergers frihet 

til å velge andre skoler for sine barn enn dem som er opprettet av offentlige myndigheter, 
forutsatt at skolene oppfyller eventuelle minstekrav til undervisningen fastsatt eller godkjent av 
staten, og til å sikre sine barn en religiøs og moralsk undervisning i samsvar med deres egen 
overbevisning. 

 
4. Intet i denne artikkel må tolkes som innskrenkninger i enkeltpersoners eller organisasjoners 

frihet til å opprette og drive undervisningsinstitusjoner, forutsatt at de prinsippene fastsatt i 
denne artikkels første paragraf alltid iakttas, og at den undervisning som gis i slike 
institusjoner, er i overensstemmelse med eventuelle statlige minstekrav. 

MENNESKERETTSLOVEN VEDL. 4: KONVENSJON ØKONOMISKE SOSIALE KULTURELLE RETTIGHETER 
 
2.9: FN: INTERNASJONALE KONVENSJON OM SIVILE OG POLITISKE RETTIGHETER: Artikkel 18 gir rett til 
tanke-, samvittighets- og religionsfrihet, som ikke kan innskrenkes ved tvang. I 1993 ga FNs komité for 
menneskerettigheter «General Comment No. 22» til Artikkel 18, og understreker der at tanke- og 
samvittighetsfriheten er beskyttet på samme måte som religionsfriheten. 

MENNESKERETTSLOVENS VEDLEGG 6: KONVENSJON OM SIVILE OG POLITISKE RETTIGHETER 
UN HUMAN RIGHTS COMMITTEE, GENERAL COMMENT NO 22 ART. 18, JULI 1993 

 
2.10: BARNEKONVENSJONEN: En rekke bestemmelser i Barnekonvensjonen er relevante. 

MENNESKERETTSLOVENS VEDLEGG 8: FNS BARNEKONVENSJON 
BARNEOMBUDETS KORTVERSJON AV BARNEKONVENSJONEN 

https://lovdata.no/lov/1999-05-21-30/oskn/a13
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
https://www.refworld.org/docid/453883fb22.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/*#KAPITTEL_8
https://www.barneombudet.no/for-barn-og-unge/barnekonvensjonen
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3: FAKTUM OSLO KOMMUNE 
 
3.1: BREV FRA UTDANNINGSETATEN OM PRIDE I OSLOSKOLEN 2022: 24. mai 2022 ble det mottatt 
innsyn i brevet som var sendt til alle grunnskoler og videregående skoler i Oslo, og videre til pedagogisk 
personale ved alle skolene. Det udaterte brevet ble ikke sendt til elevenes foreldre og foresatte. 
Avsender var Oslo kommune v/ Utdanningsetaten. Brevet omhandler «Pride i Osloskolen 2022» og 
viser til undervisningsopplegg og ressurser som alle skolene i Oslo oppfordres til å bruke. 

SKOLEEIER OSLO KOMMUNE V/ UTDANNINGSETATEN: BREV TIL ALLE SKOLER I OSLO, MAI 2022 
 
3.1.1: SKEIV KUNNSKAPS TILBUD TIL SKOLENE: Skeiv Kunnskap er Foreningen FRI Oslo og Vikens 
program for kompetanseheving om normer, kjønn og seksualitet. Dette tilbys til skoler i Oslo og Viken 
«for å bekjempe homofobi, transfobi og mobbing». Punktene 3.1.2 – 3.1.5 gjengir alle referansene som 
Utdanningsetaten lenker til. Disse er gjengitt med utvalgte sitater og kommentert i kapittel 4. 

SKEIV KUNNSKAP TILBUD «HELHETLIG KOMPETANSEHEVING» TIL SKOLENE 
 

3.1.2: REGNBUEFYRTÅRN - SKEIV KUNNSKAPS «KVALITETSMERKE»: «Regnbuefyrtårn» inngår i 
Utdanningsenhetens henvisning til Skeiv kunnskaps tilbud til skolene. 

REGNBUEFYRTÅRN - SKEIV KUNNSKAPS «KVALITETSMERKE» 
 
3.1.3: ROSA KOMPETANSE: «Rosa kompetanse skole» er utviklet og drives av Foreningen FRI, som 
opplyser at «Rosa kompetanse henvender seg til studenter ved utdanningsinstitusjoner og ansatte i 
skolen, med mål om å bidra til en skole der elever som bryter med normer for kjønn og seksualitet trygt 
kan være seg selv og bli inkludert». Rosa kompetanse tilbyr «kunnskapsbaserte og praksisnære» kurs 
og markedsfører et ressurshefte med undervisningsopplegg, anbefalte bøker, samtaleplakat til 
foreldremøter og annet materiell. Oslo kommune anbefaler dette og henviser til prosjektets nettsider. 

ROSA KOMPETANSE RESSURSHEFTE UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR GRUNNSKOLEN 
ROSA KOMPETANSE LISTE OVER ANBEFALTE BØKER FOR BARN OG UNGE 

ROSA KOMPETANSE SAMTALEPLAKAT FORELDREMØTER: OMBUDET BARN OG UNGE VIKEN OG FRI 
OSLO KOMMUNES HENVISNING TIL ROSA KOMPETANSE NETTSIDER 

 
3.1.4: SKEIV UNGDOM RESSURSHEFTER: Utdanningsetaten henviser til at Skeiv Ungdom har laget 
ressursheftet «Identitet, kjønn og seksualitet – for deg som jobber med barn og ungdom». I tillegg viser 
Oslo kommune til de øvrige ressursheftene som er publisert på nettsidene til Skeiv Ungdom: 

SKEIV UNGDOM RESSURSHEFTER / «IDENTITET KJØNN SEKSUALITET» OG ANDRE HEFTER 
 
3.1.5: OSLO KOMMUNE INFOPAKKE PÅ FELLES INTRANETT: Brevet fra Utdanningsetaten lenker til 
felles intranett for å laste ned infopakke med plakater, bilder m.m. Verdialliansen har søkt og mottatt 
innsyn i intranettet, hvor det lå invitasjon til alle skoler om å delta i Pride-parade under felles parole for 
Osloskolen. Lenker til informasjonspakken kraver tilgang, men pdf-ark viser innholdet i pakken. 

OSLOSKOLENS INVITASJON TIL Å DELTA I OSLO PRIDE 25 JUNI 
INFORMASJON OM OSLO PRIDE-INFOPAKKE PÅ FELLES INTRANETT FOR OSLO KOMMUNE 

 
3.2: OSLOSKOLEN PÅ FACEBOOK: Tirsdag 7. juni 2022 publiserte Utdanningsetaten et tilsvar på sin side 
«Osloskolen» på Facebook, mot kritikk og debatt som hadde fremkommet i media. 

UTDANNINGSETATEN / OSLOSKOLENES FACEBOOKSIDE TIRSDAG 7 JUNI 2022 
 
 
 
 
 
 

https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/06/UTDANNINGSETATEN-Markering-av-Pride-i-Osloskolen-2022.pdf
https://skeivkunnskap.no/kurs-og-kompetanseheving/skole/
https://skeivkunnskap.no/kurs-og-kompetanseheving/skole/regnbuefyrtarn-skole/
https://drive.google.com/file/d/1HFX0GZ8JYwNTLmkIwcFY78sAUPmkNpU0/view
https://www.foreningenfri.no/boker-for-barn-og-ungdom/
https://drive.google.com/file/d/17U0lGngZsbSnsO_zzEH9oJuuhFnSAOsl/view
https://www.foreningenfri.no/rosa-kompetanse/rk-skole/
https://skeivungdom.no/brosjyrer/
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/06/Invitasjon-til-Pride-parade-OSLO-UTDANNINGSETATEN.pdf
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/06/Informasjon-Pride-Oslo-kummunes-felles-intranett-002.pdf
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid06GPSzNLxQtXAJBLwh7uWE8oMZa7sv8hS31Hi1vwzXb9gFmafJKMhUurWBrFhxW3Ll&id=452118521491527
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3.3: OSLO KOMMUNES UTDANNINGSDIREKTØR I NRK DAGSREVYEN: Mandag 6. juni 2022 Oslo deltok 
utdanningsdirektør Marte Gerhardsen i NRK Dagsrevyen: 

OSLOSKOLENS UTDANNINGSDIREKTØR I NRK DAGSREVYEN MANDAG 6 JUNI 2022 
 
3.4: OSLO KOMMUNES BYRÅD FOR OPPVEKST OG KUNNSKAP I NRK DAGSNYTT 18: Tirsdag 7. juni 
2022 deltok Oslo kommunes byråd for oppvekst og kunnskap i NRK Dagsnytt 18. 

OSLO KOMMUNE BYRÅD OPPVEKST OG KUNNSKAP DAGSNYTT 18 - 7 JUNI 2022 FRA 21:50 
 

3.5: OSLO KOMMUNES SVAR PÅ SPØRSMÅL OM EVT. RUTINER FOR FRITAK: Ved mottatt innsyn 
datert 24. mai 2022 besvarte Utdanningsetaten spørsmål om rutiner for fritak. 

OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN INNSYN OG SVAR PÅ SPØRSMÅL 24 MAI 2022 
OSLO KOMMUNE HENVISNING TIL LÆREPLANVERKET VEDR SEKSUALITET INNSYN 24 MAI 2022 

 
3.6: OSLOSKOLER AVVIKLET PRAKSISSAMARBEID MED NLA HØGSKOLEN: I januar 2021 ble det kjent at 
flere skoler i Oslo kommune hadde avsluttet samarbeidet om praksisplasser for pedagogstudenter ved 
NLA Høgskolen med en setning i NLA Høgskolens verdidokument som begrunnelse. 

OMTALE AV NLA-SAKEN I KHRONO 18. JANUAR 2021 
NLA HØGSKOLEN: VERDIDOKUMENT KRITISERT SETNING PÅ SIDE 3 ANDRE AVSNITT  

 
3.7: OSLO KOMMUNES HANDLINGSPLAN «STOLT OG FRI» FOR KJØNN-, KJØNNSUTTRYKK OG 
SEKSUALITETSMANGFOLD: Oslo bystyre vedtok i april 2020 handlingsplanen «Stolt og fri» for kjønns-, 
kjønnsuttrykk og seksualitetsmangfold. Planen involverer skolene ved en rekke tiltak og strategier. 

OSLO KOMMUNES HANDLINGSPLAN «STOLT OG FRI» OSLO BYSTYRE SAK 87 / 2022, 22 APRIL 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202206/NNFA19060622/avspiller
https://tv.nrk.no/se?v=NNFA56060722&t=1327s
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/12/OSLO-KOMMUNE-SVAR-INNSYN-24-MAI-2022.pdf
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/12/OSLO-KOMMUNE-Laereplanverket-temaet-seksualitet-MAI-2022.pdf
https://khrono.no/oslo-skoler-vil-avslutte-praksissamarbeid-med-nla-hogskolen/546862
https://www.nla.no/globalassets/pdf-dokumenter/om-nla/vedtekter-og-planer/grunnlag-og-formal_bm_aa.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13288172-1590494939/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Politikk/Sentrale%20r%C3%A5d/R%C3%A5det%20for%20kj%C3%B8nns-%20og%20seksualitetsmangfold/Handlingsplanen%20stolt%20og%20fri.pdf
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4: FAKTUM I OSLO KOMMUNE • KOMMENTERT 
 
4.1: UTDANNINGSETATENS BREV OM PRIDE I OSLOSKOLEN: Skoleeier v/ Utdanningsetaten oppfordrer 
alle skolene til å sette kjønns- og seksualitetsmangfold på agendaen, til å flagge med regnbueflagg og 
til å delta i Pride-paraden. Skoleeier oppfordrer skolene til «å markere og feire mangfoldet» og til å 
anvende ressurser og undervisningsopplegg som er samlet og lenket til og sendt til skolene i brevet. 

OSLO KOMMUNE / UTDANNINGSETATEN BREV TIL ALLE SKOLER, JF INNSYN MOTTATT 24 MAI 2022 
 
KOMMENTAR: Brevet gir et tydelig styringssignal til skolene og ansatt pedagogisk personale. Det gis 
oppfordring til innhold og tilrettelegging av opplæringen i Osloskolen. 
 
Brevet fra skoleeier har ingen merknader om at Pride og LHBTQ-ressurser må behandles og inngå i 
opplæringen med åpenhet for kritisk tenkning, refleksjon og kildekritikk, jf. læreplanverkets verdier. 

LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET ENKELTFAG OG OVERORDNET DEL 
 
Utdanningsetaten oppfordrer til feiring, markering og deltagelse i Pride og opplæring basert på LHBTQ-
organisasjoners ressurser og publikasjoner, uten å vurdere politiske, ideologiske, juridiske og 
menneskerettslige problemstillinger ved Pride og LHBTQ-organisasjonenes ressurser. 
 
Pride eies og arrangeres av foreningen FRI, som har formulert og vedtatt arbeidsprogram, politisk 
plattform, handlingsplaner og resolusjoner, og profilerer seg som del av en global rettighetsbevegelse 
for «mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet». 

FORENINGEN FRI MENER 
FORENINGEN FRI ARBEIDSPROGRAM 2020 - 2022 

FORENINGEN FRI: ARBEIDSPROGRAM 2022 - 2024 
FORENINGEN FRI: POLITISK PLATTFORM 2022 

FORENINGEN FRI: RESOLUSJONER 
 

LHBTQ-organisasjonenes politiske, juridiske, økonomiske og verdibaserte krav til reform, samt krav om 
regulering av språket, oppfatter integrert og som genuint innhold i Utdanningsetaten anbefalinger. 
 
Samfunnsdebatten avdekker forskjellige vurderinger av hvordan deltagelse i Pride forstås. Bedrifter, 
institusjoner, forvaltningsorganer og media kan hevde at profilering og deltagelse er støtte til verdiene 
«mangfold» og «inkludering», uten å ta stilling til mer omfattende politiske krav og reformagenda. 
 
Hver enkelt bedrift, etat og organisasjon respekteres for sin egen forståelse og rekkevidde av 
markering, feiring og deltagelse i Pride. Samtidig må offentlige etater, bedrifter og organisasjoner 
akseptere og respektere at kunder, brukere og medlemmer kan vurdere det annerledes.  
 
Forvaltningsorganer, etater, bedrifter og organisasjoner som hevder at støtte til Pride er avgrenset til 
kjerneverdier som «mangfold», «inkludering» og «retten til å elske den man vil», kan møte personer, 
brukere, klienter, elever og borgere som berøres av enhetens vedtak, eller er part i sak som behandles 
av etaten, og derfor ikke er trygg på at objektivitet, likebehandling og uavhengighet ivaretas. 
 
Mange legger til grunn at markering, feiring og profilering av Pride medfører støtte til politiske krav fra 
Prides eier og arrangør. Feiring, markering og deltagelse i Pride blir assosiert med reformer og krav om 
reformer som fremmes av den organiserte bevegelsen som eier og arrangerer Pride. 
 
 
 
 

https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/06/UTDANNINGSETATEN-Markering-av-Pride-i-Osloskolen-2022.pdf
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/10/UDIR-LAEREPLANER-MED-OVERORDNET-DEL-JUNI-2022.pdf
https://www.foreningenfri.no/om-oss/fri-mener/
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/12/Arbeidsprogram-2020.pdf
https://www.foreningenfri.no/om-oss/fri-mener/arbeidsprogram-2022-2024/
https://www.foreningenfri.no/om-oss/fri-mener/politiskplattform/
https://www.foreningenfri.no/om-oss/fri-mener/resolusjoner-2/


9 
 

Selv om Oslo kommune eventuelt skulle avgrense sin oppfordring til skolene om å feire, markere og 
delta i Pride til verdier som «mangfold», «inkludering» og «retten til å elske den man vil», så må 
kommunen respektere at elever og foreldre kan vurdere deltagelse i Pride annerledes, som en støtte til 
de politiske, juridiske og ideologiske kravene, og en feiring av de verdiene, som fremmes av Prides eier 
og arrangør. For noen medfører dette samvittighetskonflikt. 
 
Oslo kommune har uansett ikke foretatt noen slik avgrensning, men anbefaler læremidler, ressurser, 
prosjekter og undervisningsopplegg hvor et LHBTQ-definert univers er presisert. 
 
Utdanningsetaten har sendt brevet til skolene og et samlet pedagogisk personale, men ikke til foreldre. 
Oslo kommune fratar dermed elevenes foreldre og foresatte muligheten til å vurdere oppfordringen 
fra skoleeier. Dette på tross av verdimessige, politiske og ideologiske implikasjoner ved feiringen, 
markeringen, undervisningsoppleggene og ressursene som det vises til. Dette ivaretar ikke «respekt for 
foreldres rett til å sikre utdanning og undervisning i samsvar med religiøs og filosofisk overbevisning». 

MENNESKERETTSLOVEN VEDLEGG, EMK, FØRSTE PROTOKOLL ART. 2 
 
Marianne Solstad Barstad har i 2004 levert en offentlig tilgjengelig om tema «Barns religionsfrihet i 
norsk og internasjonal rett», med bl.a. følgende kommentarer om UNESCO-konvensjonen: 
 

Artikkel 1 forbyr all diskriminering i undervisning på grunnlag av blant annet religion. Det listes 
opp noen typiske situasjoner i artikkel 2, som ikke skal regnes som diskriminering, for eksempel 
kjønnsdelte klasser og religionsbaserte privatskoler. Konvensjonen henviser til et 
likhetsprinsipp; Alle elever skal ha tilgang til undervisning, og kvaliteten på denne skal være så 
lik som mulig og gitt under like forhold.  
 
Artikkel 5 b påbyr partene å respektere foreldrenes rett til å velge privat eller offentlig 
utdanning, som samsvarer med foreldrenes overbevisning, for sine barn. Skolene må oppfylle 
statens minimumskrav til undervisningens standard. Hjemmeundervisning er ikke uttrykkelig 
nevnt. Artikkel 5 b siste punkt forbyr at noen enkeltperson eller gruppe skal tvinges til å motta 
religionsundervisning som ikke stemmer overens med egen overbevisning. 

BARNS RELIGIONSFRIHET I NORSK OG INTERNASJONAL RETT, SIDE 20, MARIANNE SOLSTAD BARSTAD 
 
Tema for denne anmodningen er også behandlet i artikkelen «Folkerettslige bestemmelser vedrørende 
grunnskolen» av Helge Olav Bugge. Bugge behandler flere forpliktelser som er listet opp i denne 
anmodningens kapittel 2. Bugge presiserer EMK, første tilleggsprotokoll artikkel 2 annet punktum. 
 

Annet punktum verner foreldrenes rett til å prege barnets religiøse og filosofiske miljø i 
utdannelsessituasjonen. Når foreldrene er gitt en slik rettighet, skyldes det nok mer at de er de 
nærmeste til å representere den mer almene interesse i å unngå et statskontrollert, 
indoktrinerende undervisningssystem enn at foreldrene anses for å ha en spesiell rett i forhold 
til barna til å prege barnas filosofiske og religiøse utdannelsesmiljø. 

 
Bugge viser til dom i 1976 (antatt menneskerettsdomstolen), som riktignok ble tapt av klagende 
danske ektepar, men hvor domstolen likevel gir kommentarer som er aktuelle for denne anmodningen: 
 

Domstolen la derimot til grunn at hovedinnholdet i annet punktum gjelder måten pensum 
presenteres på. Undervisningspensumet må i følge Domstolen formidles på en «objektiv, kritisk 
sondrende og pluralistisk måte. Det er forbudt for staten å forfølge en indoktrinerende 
målsetning som kan sies å ikke respekterer foreldrenes religiøse og filosofiske overbevisning.» 

FOLKERETTSLIGE BESTEMMELSER GRUNNSKOLEN, HELGE OLAV BUGGE, 1987, SIDE 443 OG 445  
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/KAPITTEL_emkn/p1#KAPITTEL_emkn/p1
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20202/22712.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.nb.no/items/73e248629d81a04d1e73dc20f329b397?page=435
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4.1.1: SKEIV KUNNSKAP TIL SKOLEN: Utdanningsetaten omtaler «Skeiv kunnskap» som «helhetlig 
kompetanseheving om normer, kjønn og seksualitet til skoler for å bekjempe homofobi, transfobi og 
mobbing». Skeiv kunnskap er utviklet, driftes og tilbys av Foreningen FRI Oslo og Viken. 
 
Ved å omtale Skeiv kunnskap som «helhetlig kompetanse» hevder skoleeier at den kompetansen som 
opplæringen skal tilrettelegge for er uttømmende ivaretatt ved Skeiv kunnskaps tilbud til skolene. Det 
gis inntrykk av at opplæringsloven med forskrift og læreplanverk med verdier og kompetansemål blir 
helhetlig ivaretatt ved at skolene anvender ressurser og undervisningsopplegg fra Foreningen FRI. 
 
Det skoleeier karakteriserer som «tilbud om helhetlig kompetanseheving om normer, kjønn og 
seksualitet til skoler for å bekjempe homofobi, transfobi og mobbing», er undervisningsopplegg, 
ressurser og programmer som interesseorganisasjoner har utarbeidet med uttalt endringsagenda. 
 
Oslo kommune anbefaler Skeiv Kunnskap, ikke som et supplement for å vise sider av et mangfoldig og 
til dels motsetningsfylt samfunn som elevene skal vokse inn i, men i en udiskutabel normativ kontekst. 
 
Det gis ingen henvisninger til læreplanverkets reelle kompetansemål, verdier og prinsipper. Ingen 
henvisninger til at Pride og ressursene det henvises til skal behandles i undervisningen med anvendelse 
av samme kritiske refleksjon, som grunnverdier læreplanverket, som andre forhold i samfunnet.  
 
Det gis ingen invitasjon til kildekritikk, ved det enkle faktum at læremidlene som det oppfordres til å 
anvende, er utarbeidet av de mest ytterliggående partene i krevende samfunnsdebatter om kjønn, 
kjønnsidentitet, trosfrihet, ytringsfrihet, menneskerettigheter og grenser mellom stat og individ. 
 
Det gis ingen informasjon fra Oslo kommune om at verdier og politiske krav til reform som formidles i 
ressursene og undervisningsoppleggene som anbefales, medfører konsekvenser for andre kategorier 
av identitet og diskrimineringsgrunnlag. Deres krav på objektiv og lik behandling er ikke respektert. 
 
Oslo kommune henviser ikke til spenningene som foreligger mellom LHBTQ-organisasjoners krav til 
reform og regulering og hvordan de ønsker at menneskerettighetene skal tolkes og forstås. 
 
Det avvises ikke at skolene kan anvende ressurser fra eksterne aktører og tilbydere, men da må det 
åpnes for og inviteres til kritisk vurdering og refleksjon, slik opplæringsloven og læreplanverket uttaler. 
Eksterne ressurser kan ikke gis mandat til helhetlig ivaretagelse av opplæringsloven. 
 
Hvis ressurser fra Skeiv kunnskap skal anvendes i skolen så må det åpnes for kritisk refleksjon. Det må 
respekteres og anerkjennes at andre forståelser og verdier har samme legitimitet som Skeiv kunnskap. 
Foreningen FRI er en aktør med agenda, ikke leverandør av kompetansemål for skolens opplæring. 
 
Aktører og verdier som brytes med hverandre utgjør samtidig det reelle mangfoldet som 
opplæringsloven og læreplanverket fremhever. Dette ivaretas ikke av Oslo kommune, som presenterer 
Skeiv kunnskap som leverandør av norm, kompetansemål, opplæring og verdier. 

SKEIV KUNNSKAP TILBUD TIL SKOLENE 
 
Oslo kommunes ideologiske og politiske profil bekreftes ved to omfattende representantforslag som 
ble behandlet i Stortinget høsten 2019. En rekke av forslagene, uavhengig om de ble vedtatt eller ikke, 
gjenfinnes i ressurser og undervisningsmateriell som skolene oppfordres til å bruke. 

REPRESENTANTFORSLAG 166 S (2018 – 2019) OM STYRKING AV LHBTI- POLITIKKEN 
REPRESENTANTFORSLAG 174 S (2018 – 2019) REGNBUEPOLITIKK KJØNNS SEKSUALITETSMANGFOLD 

VERDIALLIANSEN KOMMENTARER TIL REPRESENTANTFORSLAGENE 166 S OG 174 S (2018 -2019) 
 
 

https://skeivkunnskap.no/kurs-og-kompetanseheving/skole/regnbuefyrtarn-skole/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=76542
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=76632
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/12/LHBTI-REPRESENTANTFORSLAG-MDG-AP-STORTINGET-2019.pdf
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4.1.1.1: SKEIV KUNNSKAP: MØTE MED SKOLELEDELSEN: Møte med skoleledelsen presenteres slik:  
 

Skeiv kunnskap tilbyr et totimers møte med skoleledelsen om inkluderende praksiser. Sammen 
ser vi på gode eksempler på hva man kan gjøre for å bli en skole med gode praksiser i møte 
med skeive elever. 

SKEIV KUNNSKAP / TILBUD TIL SKOLENE / MØTE MED SKOLELEDELSEN 
 

Les mer om møte med skoleledelsen: 
 

Hva kjennetegner en skole som gir trygge omgivelser og gode læringsmuligheter for elever som 
bryter med normer for kjønn og seksualitet? Tilbudet gir kunnskap og tips til hvordan skape en 
inkluderende skole for både skeive elever og ansatte. 
 
MÅLGRUPPE: Skoleledelse og andre nøkkelpersoner på skolen, som rådgivere eller sosiallærere. 
 
OMFANG: Møtet tar i utgangspunktet ca to timer, men iv er fleksible. 
 
INNHOLD: Kjønns- og seksualitetsmangfold i skolen: Hvilke utfordringer finnes for skeive elever, 
elever fra regnbuefamilier, elever med kjønnsinkongruens eller elever med normbrytende 
kjønnsuttrykk? Praksis ved egen skole: Hva gjør vi i dag, og hva kan vi gjøre bedre? Skolen som 
arbeidsgiver 

SKEIV KUNNSKAP: MER OM MØTE MED SKOLELEDELSEN 
 
KOMMENTAR: Skoleeier og den enkelte skole med ledelse og pedagogisk personale må veie tilbud, 
ressurser og undervisningsopplegg fra Foreningen FRI mot skolens forpliktelser, jf. kapittel 2. 
 
Møte med skoleledelsen er integrert i en helhetlig skolering av det samlede skolemiljøet i et LHBTQ-
basert begreps- og forståelsesunivers. Begrepene «Kjønnsmangfold» og «seksualitetsmangfold» finnes 
ikke i opplæringsloven eller læreplanverket. Derimot er «mangfold» en gjennomgående verdi i hele 
læreplanverket. Den enkelte skoles ledelse bør derfor skoleres i det reelle mangfoldet, med potensial 
til både motsetninger og fellesskap, slik at dette kan favne og inkludere hele skolesamfunnet. 

LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET MED OVERORDNET DEL LASTET OG SAMLET FRA UDIR 
 
4.1.1.2: SKEIV KUNNSKAP: SKOLEPAKKEN SKOLERING AV LEDELSE ANSATTE OG ELEVER: 
 

I dette tilbudet kombineres møtet med skoleledelsen med et kurs for alle skoleansatte og 
workshop for elever. Formålet er at ledelsen, øvrige skoleansatte og elever får lære mer om 
normer knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold og får den kunnskapen en trenger for å 
skape en trygg- og inkluderende skole for alle. 

SKEIV KUNNSKAP / TILBUD TIL SKOLENE / SKOLEPAKKEN SKOLERING AV LEDELSE ANSATTE ELEVER 
 
Les mer om skolepakken: 

  
Skolepakken er et helhetlig kompetansehevingstilbud for skoler. Formålet er at ledelse, 
skoleansatte og elever lærer om normer knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold, og får 
kunnskap om hvordan skape en trygg og inkluderende skole. 

SKEIV KUNNSKAP: MER OM SKOLEPAKKEN OG SKOLERING AV LEDELSE ANSATTE OG ELEVER: 
 
 
 
 
 

https://skeivkunnskap.no/kurs-og-kompetanseheving/skole/regnbuefyrtarn-skole/
https://skeivkunnskap.no/kurs-og-kompetanseheving/skole/workshop-med-skoleledelse/
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/10/UDIR-LAEREPLANER-MED-OVERORDNET-DEL-JUNI-2022.pdf
https://skeivkunnskap.no/kurs-og-kompetanseheving/skole/workshop-med-skoleledelse/
https://skeivkunnskap.no/kurs-og-kompetanseheving/skole/skolepakken-skolering-av-ledelse-skoleansatte-og-elever/


12 
 

Nettsidene lenker videre til følgende samarbeidspartnere: 
SKEIV KUNNSKAP: SKOLEPAKKEN / Rosa kompetanse i FRI 

SKEIV KUNNSKAP: SKOLEPAKKEN / Restart i Skeiv Ungdom 
SKEIV KUNNSKAP: SKOLEPAKKEN / Skeiv Verden Oslo og Viken 

 
Siden om «Skolepakken» lenker videre til følgende innhold i skolepakken: 

SKEIV KUNNSKAP: SKOLEPAKKEN / Workshop med skoleledelse med Skeiv kunnskap 
SKEIV KUNNSKAP: SKOLEPAKKEN / Kurs for skoleansatte med Rosa kompetanse 

SKEIV KUNNSKAP: SKOLEPAKKEN / Workshop med elever med skoleprogram Restart og/eller 
SKEIV KUNNSKAP: SKOLEPAKKEN / Workshop med elever med Skeiv Verden Oslo og Viken 

 
KOMMENTAR: Skolepakken omfatter kurs for alle ansatte og workshop for skolens elever. Ressurser, 
undervisningsopplegg og øvrige tilgjengelige referanser i det materialet som Oslo kommune henviser 
til dokumenterer at dette er skolering med ambisjon om å definere skolens verdier og kompetansemål. 
 
Læreplanverket og opplæringsloven definerer imidlertid selv sine verdier og kompetansemål.  
 
Tidligere ordning om godkjenning av læremidler ved Nasjonalt Læremiddelsenter ble avviklet for over 
20 år siden. Dersom eksterne aktører, programmer, læremidler og ressurser gis mandat til å definere 
skolens kultur, opplæring, verdier og kompetansemål, så må det først gjeninnføres en ordning for å 
godkjenne ressurser og læremidler som hevder å ivareta opplæringsloven og læreplanverket. 
 
Opplæringsloven § 9-4 gir følgende forklaring på hva som menes med begrepet «lærebøker»: 
 

Med lærebøker er her meint alle trykte læremiddel som elevane regelmessig bruker for å nå 
vesentlege delar av kompetansemåla i eit fag. 

OPPLÆRINGSLOVEN § 9-4 
 
Forskrift til opplæringsloven kapittel 17 gir utfyllende bestemmelser. Kapittelet omhandler rett til 
læremiddel på ønsket skriftspråk, men forstås også som relevant for vurdering av Oslo kommunes 
oppfordring til å anvende LHBTQ-organisasjoners ressurser til «helhetlig kompetanseheving». 
 
Det vises til § 17-1: 
 

Reglane i § 17-1 skal ikkje hindre at elevane får ta i bruk eit breitt tilfang av læremiddel i 
opplæringa.  

FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN § 17-1, FØRSTE SETNING 
 
Selv om dette er formulert som unntak til kravet til språklige parallellutgaver, så er unntaket begrunnet 
i at elevene skal sikres et bredt tilfang av læremidler. Dette er en verdi og et hensyn som ikke 
reflekteres i Oslo kommunes brev til skolene og andre faktum som denne anmodningen viser til. 
 
Oslo kommune gir tvert imot føringer til sine skoler og ansatte pedagogiske personale om å knytte 
opplæringen til en helhetlig skolering av det samlede skolemiljøet i et LHBTQ-basert begreps- og 
forståelsesunivers som krever å definere skolens verdier og kompetansemål. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.foreningenfri.no/rosa-kompetanse/rk-skole/
https://skeivungdom.no/prosjekter/restart/
https://www.skeivverden.no/
https://skeivkunnskap.no/kurs-og-kompetanseheving/skole/workshop-med-skoleledelse/
https://www.foreningenfri.no/rosa-kompetanse/rk-skole/
https://skeivungdom.no/prosjekter/restart/
https://www.skeivverden.no/
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A79-4
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A717-1
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A717-2
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4.1.1.3: SKEIV KUNNSKAP: REGNBUEFYRTÅRN: Foreningen FRI Oslo og Viken tilbyr «Regnbuefyrtårn 
Skole» for kompetanseheving innen normer, kjønn og seksualitetsmangfold, presentert slik: 
 

Regnbuefyrtårn er Skeiv kunnskaps kvalitetsmerke og indikerer at en skole har lagt ned en solid 
innsats for å gjøre skolen trygg og ikke-diskriminerende for skeive elever og ansatte. 
SKEIV KUNNSKAP: TILBUD TIL SKOLE / REGNBUEFYRTÅRN – ET KVALITETSMERKE FOR SKOLER 

 
Les mer om Regnbuefyrtårn her: 
 
Regnbuefyrtårn er Skeiv kunnskaps kvalitetsmerke og indikerer at en skole har lagt ned en solid 
innsats for å gjøre skoen trygg og ikke-diskriminerende for skeive elever og ansatte. 
 
Alle ansatte får en grundig kompetanseheving på seks kompetansemål og lager en handlingsplan 
for skolen. Samme med din skole diskuterer vi hvordan en kan jobbe for å skape en trygg og 
inkluderende skole for alle, fri for mobbing og trakassering. Kompetansehevinga inkluderer 
refleksjonsoppgaver med yrkesrelevante caser for ledelse og ansatte. 
 
Tilbudet er gratis for alle grunnskoler og videregående skoler i Oslo og alle grunnskoler i Bærum. 
Skoler i øvrige kommuner i Viken kan også bli regnbuefyrtårn, men må betale deltakeravgift. 
 
For å bli et Regnbuefyrtårn må: 
 

o Minst 80% av ansatte og 100% av ledelsen på arbeidsplassen gjennomføre 
kompetanseheving i seks kompetansemål 

 
o Skolen sette ned en arbeidsgruppe som lager og følger opp en handlingsplan som 

godkjennes av Skeiv kunnskap. 
SKEIV KUNNSKAP: TILBUD TIL SKOLE / LES MER OM REGNBUEFYRTÅR REGNBUEFYRTÅRN  

SKEIV KUNNSKAP: TILBUD TIL SKOLE / REGNBUEFYRTÅRN BAKGRUNN 
SKEIV KUNNSKAP: TILBUD TIL SKOLE / REGNBUEFYRTÅRN HVORFOR ET KVALITETSMERKE? 

SKEIV KUNNSKAP: TILBUD TIL SKOLE / HVEM KAN BLI REGNBUEFYRTÅRN? 
SKEIV KUNNSKAP: TILBUD TIL SKOLE / HVORDAN BLI REGNBUEFYRTÅRN? 

SKEIV KUNNSKAP: TILBUD TIL SKOLE / REGNBUEFYRTÅRN HVA LÆRER MAN? 
SKEIV KUNNSKAP: TILBUD TIL SKOLE / REGNBUE-GODKJENTE ARBEIDSPLASSER 

 
KOMMENTAR: I sitt brev til skolene anvender Utdanningsetaten Foreningen FRIs egen omtale: «Skeiv 
kunnskaps kvalitetsmerke og indikerer at en skole har lagt ned en solid innsats for å gjøre skolen trygg 
og ikke-diskriminerende for skeive elever og ansatte». Skoleeier oppfordrer til å bli «Regnbuefyrtårn». 
 
Oppfordringen hevder at verdier som «trygghet og fravær av diskriminering» blir bedre ivaretatt når 
skolene godkjennes som «Regnbuefyrtårn», enn uten slik godkjenning. 
 
Statsforvalteren anmodes om å presisere at skolen skal være ikke-diskriminerende og trygg for alle 
elever og ansatte, uansett hvem den enkelte er, identifiserer seg som, og diskrimineringsgrunnlag den 
enkelte kan assosieres med. Skolene og skolens ansatte må ivareta alle elever og ansatte likt.  
 
Verdier og diskrimineringsvern som følger av opplæringsloven, arbeidsmiljøloven, likestillings- og 
diskrimineringsloven, menneskerettighetene og allmenne samfunnsverdier, må være sikret uten 
forutsetning om å bli «Regnbuefyrtårn». 
 
 

https://skeivkunnskap.no/kurs-og-kompetanseheving/skole/workshop-med-skoleledelse/
https://skeivkunnskap.no/kurs-og-kompetanseheving/skole/regnbuefyrtarn-skole/
https://skeivkunnskap.no/bli-regnbuefyrtarn/bakgrunn-for-kvalitetsmerke/
https://skeivkunnskap.no/bli-regnbuefyrtarn/hvorfor-bli-regnbuefyrtarn/
https://skeivkunnskap.no/bli-regnbuefyrtarn/hvem-kan-bli-regnbuefyrtarn/
https://skeivkunnskap.no/bli-regnbuefyrtarn/a-bli-regnbuefyrtarn/
https://skeivkunnskap.no/bli-regnbuefyrtarn/a-bli-regnbuefyrtarn/
https://skeivkunnskap.no/bli-regnbuefyrtarn/hva-laerer-man/
https://skeivkunnskap.no/bli-regnbuefyrtarn/regnbue-godkjente-arbeidsplasser/
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I følge retningslinjer for «Regnbuefyrtårn» skal skolen «sette ned en arbeidsgruppe som lager og følger 
opp en handlingsplan som godkjennes av Skeiv kunnskap». Gamlebyen skole ble «Regnbuefyrtårn» i 
2021. Det er ukjent om flere skoler i Oslo som er «Regnbuefyrtårn» eller i prosess for å bli dette.  

REGNBUEFYRTÅRN – GAMLEBYEN SKOLE 
 
Statsforvalterens anmodes om å vurdere Oslo kommunes anbefaling til skolene om å bli kvalifisert og 
godkjent av Foreningen FRI, jf at kvalifiseringen krever at styringsdokumenter godkjennes av FRI. 
 
Det bør vurderes om skoler som er, eller planlegger å bli «Regnbuefyrtårn», signerer forpliktelser som 
kan komme i konflikt med opplæringsloven, læreplanverket og menneskerettighetene. 
 
Det må vurderes om skolenes ansvar for at enkeltvedtak og saksbehandling skal være forsvarlig og 
ivareta objektivitet og habilitet jf. forvaltningsloven, kan bli påvirket av å bli «Regnbuefyrtårn». 
 
Det må avklares om problemstillinger oppstår når offentlig skole utarbeider styringsdokumenter for sin 
kultur, kompetanse, opplæring, verdigrunnlag, arbeidsmiljø og saksbehandling, når en ekstern aktør 
med ideologisk og politisk agenda skal godkjenne planer uten hjemmel i opplæringsloven. 
 
4.1.1.4: SKEIV KUNNSKAP: NETTKURS: Skeiv kunnskap viser til sine nettkurs om normer, kjønns- og 
seksualitetsmangfold som relevante for ansatte i skolen: 
 

Våre nettkurs om normer, kjønns- og seksualitetsmangfold er relevante for ansatte i 
skolen. Savner du kurs i et tema, så gi oss gjerne beskjed.  

SKEIV KUNNSKAP: TILBUD TIL SKOLE / NETTKURS 
 

Se alle nettkurs her: 
SKEIV KUNNSKAP / TILBUD SKOLE / ALLE NETTKURS:  

SKEIV KUNNSKAP / TILBUD SKOLE / BLI EN NORMBEVISST BARNEHAGE! 
SKEIV KUNNSKAP / TILBUD SKOLE / INTRODUKSJON TIL NORMER KJØNN SEKSUALITET 

SKEIV KUNNSKAP / TILBUD SKOLE / NETTKURS FOR SKOLEANSATTE 
 
KOMMENTAR: Nettkursene er integrert og sammenvevet med et helhetlig LHBTQ-basert begreps- og 
forståelsesunivers. Dette er legitimt uttrykk for interessegruppers forståelse, vedtak og ambisjon om 
samfunnsendring og innflytelse på samfunnets og skolenes kultur, verdier, språk og kunnskap. 
 
Når dette ukritisk blir referanse for Norges største skoleeier, Oslo kommune, for opplæring, verdier og 
kompetansemål, gir det grunnlag for å påpeke et gjennomgående, systematisk og institusjonalisert 
avvik fra skolenes forpliktelser jf. opplæringsloven, læreplanene og menneskerettighetene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.friosloviken.no/gamlebyen-er-forste-regnbuefyrtarn-i-oslo-skolen/
https://skeivkunnskap.no/kurs-og-kompetanseheving/skole/regnbuefyrtarn-skole/
https://305827-www.web.tornado-node.net/nettkurs/
https://skeivkunnskap.no/nettkurs/bli-en-normbevist-barnehage/
https://skeivkunnskap.no/nettkurs/introduksjon-til-normer-kjonn-og-seksualitet/
https://skeivkunnskap.no/nettkurs/skoleansatte/
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4.1.1.5: SKEIV KUNNSKAP: ANDRE LÆRINGSRESSURSER VEILEDERE BROSJYRER PEDAGOGISKE 
VERKTØY: Skeiv kunnskap viser til utvikling av pedagogiske verktøy og veiledere som de som arbeider i 
skolen kan bruke, og lenker videre til sine læringsressurser. Dette presenteres slik:  
 

Vi utvikler pedagogiske verktøy og veiledere som du som arbeider i skolen kan bruke. 
SKEIV KUNNSKAP / TILBUD TIL SKOLE / RESSURSER VEILEDERE BROSJYRER PEDAGOGISKE VERKTØY 

https://skeivkunnskap.no/kurs-og-kompetanseheving/skole/ 
 

Gå til våre læringsressurser her: 
SKEIV KUNNSKAP / TILBUD SKOLE / ALLE LÆRINGSRESSURSER SOM DET ER LENKET TIL:  

SKEIV KUNNSKAP: TILBUD TIL SKOLE / Veier til inkluderende eldreomsorg 
SKEIV KUNNSKAP: TILBUD TIL SKOLE / Film: Gammel og skeiv 

SKEIV KUNNSKAP: TILBUD TIL SKOLE / Pust ut 
SKEIV KUNNSKAP: TILBUD TIL SKOLE / Skeive bøker 

SKEIV KUNNSKAP: TILBUD TIL SKOLE / Webinar: Kjønnsmangfold i skolen 
SKEIV KUNNSKAP: TILBUD TIL SKOLE / Kjønnsportalen 

SKEIV KUNNSKAP: TILBUD TIL SKOLE / Kjønnsmangfold i skolen – brosjyre 
SKEIV KUNNSKAP: TILBUD TIL SKOLE / Eksterne ressurser 

 
KOMMENTAR: Ressursene er integrert og sammenvevet med et helhetlig LHBTQ-basert begreps- og 
forståelsesunivers som uttrykk for interessegruppers legitime forståelse, vedtak og ambisjon om 
samfunnsendring og innflytelse på samfunnets og skolenes kultur, verdier, språk og kunnskap.  
 
Når dette blir referanse for Norges største skoleeier, Oslo kommune, for opplæring, verdier og 
kompetansemål, gir det grunnlag for å påpeke et gjennomgående, systematisk og institusjonalisert 
avvik fra skolenes forpliktelser jf. opplæringsloven, læreplanene og menneskerettighetene. 
 
 
4.1.1.6: SKEIV KUNNSKAP: TILBUD TIL SKOLEN MINIVEILEDER KJØNNSMANGFOLD: Skeiv Kunnskaps 
oversikt over tilbud til skolene inneholder tips om en miniveileder om kjønnsmangfold, med utdrag: 
 

Skolen skal tilby like muligheter for faglig og sosial utvikling for alle elever, uavhengig av 
elevenes kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. 
 
Dette heftet setter søkelys på hvordan usynliggjøring, diskriminering eller mobbing kan føre til 
at transfobi eller trange former for kjønn står i veien for et trygt skolemiljø og god faglig 
utvikling, samtidig som det gir konkrete forslag til hvordan man kan skape en tryggere 
skolehverdag for elever som utfordrer kjønnsnormer. 

SKEIV KUNNSKAP / TILBUD TIL SKOLE / OMTALE AV MINIVEILEDER KJØNNSMANGFOLD 
 

Skolen skal tilby like muligheter for faglig og sosial utvikling for alle elever, uavhengig av 
elevenes kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. 

SKEIV KUNNSKAP / TILBUD TIL SKOLE / MINIVEILEDER KJØNNSMANGFOLD VISNINSARK 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://skeivkunnskap.no/kurs-og-kompetanseheving/skole/
https://skeivkunnskap.no/l%C3%A6ringsressurser/
https://skeivkunnskap.no/l%C3%A6ringsressurser/veier-til-inkluderende-eldreomsorg/
https://skeivkunnskap.no/l%C3%A6ringsressurser/film-gammel-og-skeiv-2021/
https://skeivkunnskap.no/l%C3%A6ringsressurser/pust-ut/
https://skeivkunnskap.no/l%C3%A6ringsressurser/skeive-boker/
https://skeivkunnskap.no/l%C3%A6ringsressurser/webinar-kjonnsmangfold-i-skolen/
https://skeivkunnskap.no/l%C3%A6ringsressurser/kjonnsportalen/
https://skeivkunnskap.no/l%C3%A6ringsressurser/brosjyre-kjonnsmangfold-i-skolen/
https://skeivkunnskap.no/l%C3%A6ringsressurser/eksterne-ressurser/
https://skeivkunnskap.no/l%C3%A6ringsressurser/brosjyre-kjonnsmangfold-i-skolen/
https://skeivkunnskap.no/wp-content/uploads/2021/03/Kjonnsmangfold-i-skolen-versjon-til-nett-1.pdf
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Å IVARETA KJØNNSKREATIVE BARN OG UNGDOM  
 
Elever som bryter med normer for kjønn har behov for å bli respektert og anerkjent for hvordan 
de identifiserer seg og ønsker å uttrykke seg. Om du er usikker på hvordan en elev identifiserer 
seg, spør åpne spørsmål som samtidig ikke er for invaderende. • “Hvordan vil du at jeg skal 
omtale deg?” • “Hvilket pronomen foretrekker du at andre bruker om deg?” (han / hun / hen / 
de osv.) • “Føles det greit når andre sier han / hun om deg?” 

SKEIV KUNNSKAP / TILBUD TIL SKOLE / MINIVEILEDER KJØNNSMANGFOLD VISNINSARK 3 
 

KJØNNSDELT UNDERVISNING 
 
Om lærere presser elever til å gå i en gruppe de ikke vil være i, så kan dette oppleves traumatisk 
for elever som er eller senere viser seg å være trans. Det er også i strid med likestillings- og 
diskrimineringsloven, som skal fremme likestilling og hindre diskriminering blant anna på 
bakgrunn av kjønnsidentitet. 

SKEIV KUNNSKAP / TILBUD TIL SKOLE / MINIVEILEDER KJØNNSMANGFOLD VISNINSARK 4 
 

KJØNNSDELTE GARDEROBER 
 
Mange skoler har kjønnsdelte fellesgarderober. For noen elever oppleves dette som en god 
løsning, mens for andre elever kan det være utfordrende å bruke guttegarderober eller 
jentegarderober. Noen opplever kroppen sin som annerledes enn det som er forventet, og dette 
kan gjelde både for cispersoner og transpersoner. En cisjente kan for eksempel bekymre seg for 
å være i jentedusjen fordi hun er den eneste jenta i klassen som ikke har utviklet bryster eller 
fått andre ytre tegn på å gjennomgå en østrogendominert pubertet. 
 
For transungdom kan det i tillegg være en utfordring at man ikke får benytte den garderoba 
som tilsvarer ens egen kjønnsidentitet. Et eksempel kan være en transgutt ikke får lov til å 
bruke guttegarderoben, men må bruke jentegarderoben. Da risikerer man at 
garderobebesøkene blir en påminnelse om at ens kjønnsidentitet ikke blir respektert og man 
risikerer å øke mengden dysfori som personen opplever.  
 
Mange skoler har valgt løse dette ved å gi elever som er trans sin egen garderobe. Noen elever 
som er trans opplever dette som en god ordning, mens andre opplever denne ordningen som en 
manglende anerkjennelse av ens kjønnsidentitet. Her er den aktuelle eleven i en sårbar 
posisjon, så det er viktig å gå i dialog med eleven for å finne ut hva eleven ønsker og hvordan 
den kan bli best mulig ivaretatt ut i fra mulige alternativ.  
 
Elever sin rett til et trygt skolemiljø gjelder også ved bruk av garderober og toalett. 

SKEIV KUNNSKAP / TILBUD TIL SKOLE / MINIVEILEDER KJØNNSMANGFOLD VISNINSARK 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://skeivkunnskap.no/wp-content/uploads/2021/03/Kjonnsmangfold-i-skolen-versjon-til-nett-1.pdf
https://skeivkunnskap.no/wp-content/uploads/2021/03/Kjonnsmangfold-i-skolen-versjon-til-nett-1.pdf
https://skeivkunnskap.no/wp-content/uploads/2021/03/Kjonnsmangfold-i-skolen-versjon-til-nett-1.pdf
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EN SKOLEHVERDAG TILPASSET TUCKING OG BINDING 
 
Tucking er noe enkelte med penis gjør for å få skrittet til å se flatere ut. Elever som synes det er 
vanskelig at andre kan se at de har penis og testikler kan oppleve aktiviteter der man har på 
trange eller lite klær som særlig vanskelige. Noen elever kan ønske å ikke delta i aktiviteter som 
bading eller yoga, eller kan trenge å vite om aktiviteten på forhånd slik at de kan forberede seg.  
 
Binding er å få overkroppen til å framstå flatere på personer med bryster. Det er generelt 
slitsomt for elevene å binde en hel skoledag. Dette kan gjøre at elever som binder blir mindre 
fokuserte eller føler på ubehag mot slutten av skoledagen. Binding kan også gjøre det 
utfordrende å gjennomføre noen aktiviteter på skolen. En del fysiske øvelser i kroppsøving vil 
for eksempel være utfordrende fordi brystkassa ikke kan utvide seg nok. 
 
Tips for å ivareta elever som bruker tucking eller binding på en god måte: 
 

o Spør elevene hva de selv er komfortable med å gjøre, og lag en plan ut ifra det. Er det 
spesifikke aktiviteter eleven ikke ønsker å være med på, eller som eleven er mer 
komfortabel med enn andre?  

 
o Er eleven komfortabel med å trene uten binder eller tucking dersom eleven får trene på 

et privat treningsrom?  
 

o Trenger eleven flere pauser?  
 
For mange elever som er trans kan enkelte former for trening gi fysiske effekter som gir eleven 
et kjønnsuttrykk eleven er mer komfortabel med. Tilrettelagt trening kan være mer 
motiverende for elever som er trans dersom den har en ønsket kjønnsbekreftende effekt. Et 
eksempel kan være vektløfting for elever med en maskulin kjønnsidentitet. 

SKEIV KUNNSKAP / TILBUD TIL SKOLE / MINIVEILEDER KJØNNSMANGFOLD VISNINSARK 6 
 

TRANSVENNLIG SEKSUALITETSUNDERVISNING: 
 
En utfordring knytta til seksualitetsundervisninga er at kroppsdeler blir kjønna på en måte som 
kan utløse dysfori blant elever som er trans. For eksempel kan ei transjente se bilde av en penis 
under titler som “det mannlige kjønnsorganet”. Det kan vekke sterke dysforiske følelser for ei 
transjente å se genitaliene hennes bli omtalt som noe mannlig. 
 
En løsning kan være å snakke bare om genitalier, altså uten å si noe om kjønnet til personen de 
tilhører. Man kan for eksempel helt fint snakke om hvordan en vulva fungerer uten å si at alle 
med vulva er kvinner eller at det er noe kvinnelig ved å ha en vulva. For eksempel, i stedet for å 
si at noen jenter kan ha utfordringer med urinveisinfeksjoner etter penetrerende sex, kan man 
si at “dersom du har vulva kan du oppleve utfordringer med…” eller “urinrør i vulvaer er mer 
utsatt for urinveisinfeksjon”. 

SKEIV KUNNSKAP / TILBUD TIL SKOLE / MINIVEILEDER KJØNNSMANGFOLD VISNINSARK 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://skeivkunnskap.no/wp-content/uploads/2021/03/Kjonnsmangfold-i-skolen-versjon-til-nett-1.pdf
https://skeivkunnskap.no/wp-content/uploads/2021/03/Kjonnsmangfold-i-skolen-versjon-til-nett-1.pdf
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ORDLISTE: 
 
BINDING: Teknikker for å få flatere 
brystkasse for personer med bryster.  
 
CISKVINNE: Person med kvinnelig identitet 
som ble registrert som kvinne etter fødsel.  
 
CISMANN: Person med mannlig identitet 
som ble registrert som mann etter fødsel.  
 
CISPERSON: Å identifisere seg som den 
samme kjønnskategorien som den man ble 
registrert som etter fødsel.  
 
IKKE-BINÆR: Å identifisere seg utenfor det 
binære kjønnssystemet. Det for eksempel 
kan være å ikke identifisere seg som noe 
kjønn, å identifisere seg som flere kjønn 
eller at kjønnsidentiteten din er flytende.  
 
KJØNNSBEKREFTENDE BEHANDLING: 
Medisinsk behandling for å bekrefte 
kjønnsidentitet. Behandlingen kan bestå av 
for eksempel medisinske hjelpemiddel, 
hormoner eller kirurgi. Ulike personer vil ha 
behov for ulike former for 
kjønnsbekreftende behandling 

KJØNNSDYSFORI: Ubehag på grunn av 
manglende samsvar mellom kjønnsidentitet 
og registert kjønn etter fødsel.  
 
KJØNNSINKONGRUENS: En tilstand der 
tildelt kjønn etter fødsel ikke samsvarer 
med kjønnsidentitet.  
 
TRANSKVINNE: Person med kvinnelig 
identitet som ble registrert som mann etter 
fødsel.  
 
TRANSMANN: Person med mannlig 
identitet som ble registrert som kvinne 
etter fødsel.  
 
TRANSPERSON: Å identifisere seg som en 
annen kjønnskategori enn den man ble 
registrert som etter fødsel.  
 
TUCKING: Teknikker for å få flatere skritt 
for personer med penis. 
 
 
 
 

SKEIV KUNNSKAP / TILBUD TIL SKOLE / MINIVEILEDER KJØNNSMANGFOLD VISNINSARK 8 
 
KOMMENTAR: Statsforvalterens tilsyn bør vurdere miniveilederen i og med at Utdanningsetaten 
oppfordrer skolene til å bruke denne som del av helhetlig kompetanseheving. 
 
Denne anmodningen avviser at et «trygt skolemiljø og god faglig utvikling» krever at skolenes 
kompetanse, elevene opplæring og skolens miljø, krever at denne miniveilederen legges til grunn. 
 
Begrepet «kjønnskreativ» sikter til forhold som ikke kan avvises å være uttrykk for enkelte elevers 
livssituasjon, helse, eller andre forhold som krever faglig forsvarlig hjelp. I denne miniveiledere avvises 
dette. Det avvises at skolesamfunnets deltagere er forpliktet til å anvende en bredde av alternative 
personlige pronomen for kjønn, uavklart kjønn og antall. 
 
Fremstillingen av begrensning mot kjønnsdelt undervisning, fordi dette strider mot likestillings- og 
diskrimineringsloven, er ikke dokumentert. Det fremmes ukorrekte påstander om kjønnsdelte 
garderober. Forslag om dette var del av representantforslag i Stortinget i 2019 uten å få flertall. 
 
Beskrivelsen av skolehverdag tilpasset «tucking» og «binding» omfatter så spesielle forhold at det er 
urimelig og uforsvarlig av en skoleeier å oppfordre skolene til å anvende slike ressurser i 
undervisningen. Fremstillingen kan også leses og forstås som eksponering av elevene for kroppspress. 
 
Seksualitetsundervisning som avviser å knytte kjønnsorganer / genitalier er til kjønn, og at dette også 
er relevant for seksualitet, kan ikke legge grunnlag for skolens seksualitetsundervisning. Ordlisten 
bekrefter at miniveilederen representerer politiske og ideologisk skolering, også av språket. 
 

https://skeivkunnskap.no/wp-content/uploads/2021/03/Kjonnsmangfold-i-skolen-versjon-til-nett-1.pdf
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4.1.3: FORENINGEN FRI: ROSA KOMPETANSE: «Rosa kompetanse skole - Undervisningsopplegg om 
kjønns- og seksualitetsmangfold 1 – 10 trinn» er utviklet og markedsføres av Foreningen FRI. 
 
FRA INNLEDNINGEN «OM HEFTET»: 
 

Vi i FRIs Rosa kompetanse skole har som 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. En 
del av dette arbeidet innebærer en faglig god og inkluderende undervisning om kjønns- og 
seksualitetsmangfold. Derfor har vi laget dette ressursheftet med ulike undervisningsopplegg. I 
2020 reviderte vi heftet, i tråd med fagfornyelsen og innføringen av Kunnskapsløftet 2020. 
 
Vi har koblet de ulike undervisningsoppleggene til relevante kompetansemål, samt de 
tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring (FoL) og demokrati og medborgerskap (DoM). 
Med fagfornyelsen skal det legges til rette for dybdelæring ved at ulike fagområder tematiseres 
i de tre nivåene i læreplanen, både i fagbeskrivelsen, de tverrgående temaene og i 
kompetansemålene. De tverrfaglige temaene FoL og DoM er på ulike måter med på å løfte 
frem kjønn og seksualitet, mangfold, menneskeverd, minoritetsperspektiver, 
menneskerettigheter og likestilling. Bruk og tilpass de ulike undervisningsoppleggene slik at de 
passer best mulig for din elevgruppe. Vi har forsøkt å lage opplegg som krever lite forarbeid og 
er enkle å gjennomføre. Vi håper at du vil oppleve de på denne måten. 

 
I overordnet del av læreplanen står det at «Skolen skal ta hensyn til mangfoldet av elever og 
legge til rette for at alle får oppleve tilhørighet i skole og samfunn.» Vi håper at ressursheftet vil 
bidra til dette formålet. 

ROSA KOMPETANSE: UNDERVISNINGSOPPLEGG KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD, SIDE 3 
 

KOMMENTAR: Skolen skal være trygg og inkluderende uten forutsetning om at opplæringens 
kompetansemål og verdier skal defineres og normeres av Foreningen FRI for å ivareta «faglig 
god og inkluderende undervisning og kjønns- og seksualitetsmangfold». Den undervisningen 
som Foreningen FRI tilrettelegger i «Rosa kompetanse» forutsetter verdier, kompetansemål og 
språk og som kommer i konflikt med andre elever og deres familier. 
 
Opplæringsloven § 15-3 omhandler opplysningsplikt til barnevernet, med følgende pkt. c: 
 

Alle som utfører tenester eller arbeid etter denne lova, skal utan hinder av teieplikta 
melde frå til barneverntenesta utan ugrunna opphald 
 
c. når eit barn viser alvorlege åtferdsvanskar i form av alvorleg eller gjentatt 
kriminalitet, misbruk av rusmiddel eller ei anna form for utprega normlaus åtferd, 

 
Oslo kommunes oppfordring og anbefaling om å tilrettelegge undervisningen med ressurser og 
undervisningsopplegg som fremhever brudd på normer for kjønn og seksualitet, er uten noen 
behandling av hvordan forholdet mellom normer og normbrudd skal forstås og behandles. 

OPPLÆRINGSLOVEN § 15-3 C. 
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§15-3 

 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1HFX0GZ8JYwNTLmkIwcFY78sAUPmkNpU0/view
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A715-3
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FRA KAPITTEL «FAMILIEMYLDREBOKA»: 
 

ROSA TANKE: Alle familier er ulike og unike. Noen barn har to pappaer, noen barn vokser opp 
med besteforeldrene sine, noen barn har én mamma og én pappa, noen barn har 
fosterforeldre, noen barn har én forelder, mens andre har tre. Det er viktig å anerkjenne at barn 
bruker forskjellige ord og uttrykk for å beskrive familiene sine. 

ROSA KOMPETANSE SKOLE: UNDERVISNINGSOPPLEGG 1 – 4. TRINN, SIDE 6 
 
FRA KAPITTEL «FAMILIEGALLERI»: 
 

HVORFOR: Målet med dette opplegget er å bevisstgjøre elevene på hva en familie er og at det 
finnes et stort familiemangfold. Elevene får også tegne sine familier, noe som resulterer i et 
familiegalleri som kan henge i klasserommet. Galleriet kan også være fint å vise frem på 
foreldremøter, slik at de voksne kan bli kjent med barnas ulike familier. 

ROSA KOMPETANSE SKOLE: UNDERVISNINGSOPPLEGG 1 – 4. TRINN, SIDE 7 
 
KOMMENTAR: Det kritiseres ikke at elever i norsk skole får kunnskap og forståelse om et mangfold av 
hvordan mennesker lever, også i familier og kulturer i samfunnet de lever og vokser opp i.  
 
Rosa Kompetanse er imidlertid normativ i sin fremstilling. Det inviteres ikke til kritisk refleksjon. Det gis 
heller ingen referanse til norsk lov og menneskerettighetene reelt behandler de kompetansemålene, 
verdiene, ideologiske og politiske forståelsene som undervisningsopplegget formidler. 
 
Et konkret eksempel er Barnekonvensjonen art. 7.1 som gir barn rett til kjennskap og omsorg fra sine 
foreldre. Begrepet «foreldre» i barnekonvensjonen sikter i utgangspunktet til biologiske foreldre. Dette 
er bekreftet fra en rekke kompetansemiljøer, og kan dokumenteres ytterligere om ønskelig.  

SPØRSMÅL OG SVAR VEDR. BARNEKONVENSJONEN ART. 7.1 OM «FORELDRE» 2007 
 
Norsk arvelov er basert på slekt, selv om biologisk slekt ikke alltid trumfer andre relasjoner. Familien 
som etableres når én mann og én kvinne som får barn sammen er fortsatt grunnleggende norm i 
menneskerettighetene. Foreningen FRI utfordrer dette i sitt program for familie og reproduksjon: 
 

Vi definerer familie forskjellig. Noen definerer familie som den biologiske, som den «valgte» 
familien og andre definerer det ut ifra samlivsform og sivil status. FRI mener at det er selve 
relasjonene som først og fremst definerer en familie, og familie som begrep er dynamisk og skal 
ikke defineres av andres forståelse av hva en familie er eller hva en familie skal bestå av. 
 
Det må være mulig å registrere sin valgte familie i offentlige registre, slik at denne respekteres i 
spørsmål om arv, ved sykdom og gravferd. 
 
I familiekonstellasjoner hvor man har to par ektefeller, og to juridiske foreldre skal medforeldre 
kunne inngå stebarnsadopsjon. Myndighetene utreder juridisk foreldreskap hos flerforeldre. 
 
Vigselsretten, som sivilrettslig avtale, bør være forbeholdt og administrert av staten. 
 
Ikke-monogame relasjoner, mellom flere enn to mennesker, som er basert på likeverd og 
samtykke, skal respekteres. 

FORENINGEN FRI, ARBEIDSPROGRAM 2020 – 2022 FRA «FAMILIE OG REPRODUKSJON» 
NB: Foreningen FRI har i november 2022 publisert nytt arbeidsprogram for 2022 – 2024. 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1HFX0GZ8JYwNTLmkIwcFY78sAUPmkNpU0/view
https://drive.google.com/file/d/1HFX0GZ8JYwNTLmkIwcFY78sAUPmkNpU0/view
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/11/BARNEKONVENSJONEN-ART-7-1-FORELDRE.pdf
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/12/Arbeidsprogram-2020.pdf
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Oslo kommune anbefaler undervisningsopplegg fra en organisasjon som sidestiller «den valgte 
familien» med slekten. Foreningen FRI krever dette reflektert i all lovgivning og krever ikke-monogame 
relasjoner mellom flere enn to personer som rettighet. Det kreves at barn skal kunne ha flere enn to 
juridiske foreldre, og Foreningen FRI vil frata trossamfunn retten til å vie mann og kvinne til ekteskap. 
 
Fremstillingen av «familiemangfold» i undervisningsopplegget som markedsføres og leveres til skolene 
er forankret og integrert med organisasjonens verdigrunnlag og agenda for samfunnsendring. 
 
FRA KAPITTEL «VI ER ALLE LIKE, MEN ULIKE»: 
 

HVORFOR: Målet med dette opplegget er å bevisstgjøre elevene på kjønns- og 
seksualitetsmangfold. Dette gjøres ved å snakke om våre fysiske og erfaringsmessige likheter. 
Gjennom individuelle tegninger kan elevene oppdage at vi alle er forskjellige og til slutt 
reflektere over disse ulikhetene sammen. 

 
GJENNOMFØRINGEN: Styr samtalen inn på at vi mennesker har mye til felles, men at vi alle er 
ulike og unike samtidig. Refleksjonsspørsmål du kan bruke i samtalen om tegningene: 
 

o Ser alle mennesker like ut? 
o Ser alle kropper like ut? 
o Hvem bestemmer over kroppen din? 
o Er alle jenter like? 
o Er alle gutter like? 
o Er alle mennesker gutter eller jenter? 
o Liker gutter å bare leke med gutter? 
o Liker jenter å bare leke med jenter? 
o Forelsker alle gutter seg i jenter? 
o Forelsker alle jenter seg i gutter? 
o Forelsker alle mennesker seg? 
o Kan alle som vil like fargen rosa? 
o Kan alle som vil like fargen blå? 
o Kan alle som vil gå med kjole? 
o Kan alle som vil gå med bukse? 
o Hvorfor er det viktig at alle kan være seg selv? 
o Hvordan kan alle være med på å skape et mer inkluderende klasserom? 
o Hvorfor er det viktig at man kan like det man vil, se ut eller kle seg som man vil eller 

forelske seg som man gjør? 
ROSA KOMPETANSE SKOLE: UNDERVISNINGSOPPLEGG 1 – 4. TRINN SIDE 13 

 
KOMMENTAR: Samtalene er tilsynelatende åpne og stiller spørsmål ved stereotypiske kjønnsroller og 
forventninger til disse. «Rosa kompetanse» vil samtidig bevisstgjøre elevene på «kjønns- og 
seksualitetsmangfold». Dette kan forstås slik at nettopp stereotypiske forestillinger om kjønnsuttrykk 
og kjønnsroller blir tillagt betydning som uttrykk for kjønnsidentitet.  
 
Elever som etter kroppen er gutt eller jente kan ved skolens undervisning bli eksponert for idé om at 
interesser, tanker, klær og uttrykk som ikke er sammenfallende med stereotypiske kjønnsroller og 
kjønnsuttrykk, egentlig uttrykker kjønnsidentitet som ikke er sammenfallende med kroppens kjønn. 
 
Begrepene «kjønnsmangfold» og «seksualitetsmangfold» finnes ikke i læreplanverket. «Mangfold» er 
derimot en gjennomgående verdi. Læreplanverket for Kunnskapsløftet anerkjenner at mangfold 
omfatter verdier, identiteter og forståelser som ikke er uttømmende representert, forstått, tolket og 
definert av LHBTQ-organisasjoner og den språklige kategorien «skeiv». 

https://drive.google.com/file/d/1HFX0GZ8JYwNTLmkIwcFY78sAUPmkNpU0/view
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Hele samfunnet av elever, deres familier, personale, skoleeier og regulatoriske myndigheter, må ha 
samme rett til å tilrettelegge og kjenne seg igjen i undervisningen og de forestillinger om verden, 
individet, samfunnet, verdier, kunnskap og kompetansemål som formidles. 
 
FRA KAPITTEL «JON ELTONS VITAMINFATTIGE LIV»: 
 

MÅL: Ved å bruke denne boken dekker man ulike kompetansemål i ulike fag, samt områder fra de 
tverrfaglige temaene FoL og DoM. I norsk får elevene arbeide med lesing, skriving og litteratur 
opplevelser, samt lytte til innspill fra andre og uttrykke egne standpunkter og vise respekt for 
andres. I samfunnsfag kan elevene samtale om ulike familieformer og viktigheten av respekt for 
ulikhet. 

ROSA KOMPETANSE SKOLE: UNDERVISNINGSOPPLEGG 5 - 7 TRINN SIDE 16 
 
KOMMENTAR: «Rosa kompetanse» hevder å dekke kompetansemål i kraft av sin egen normative 
fremstilling, uten å anerkjenne kritisk refleksjon og et mangfold av tilnærminger.  
 
Det anerkjennes at bøker og ressurser kan være nyttige bidrag og tilnærminger til kompetansemål i 
flere fag, men læring må skje med hensyn til kritisk refleksjon og gi tilgang til andre forståelser, 
ressurser og kunnskap som er relevant for kompetansemålene og verdiene i læreplanverket. 
 
FRA KAPITTEL «JEG ER MEG»: 
 

MÅL PKT. 2: Gi eksempel på hva lover, regler og normer er og hva slags funksjon de har i 
samfunnet, og reflektere over konsekvenser av å bryte dem (samfunnsfag, 7. trinn) 

ROSA KOMPETANSE SKOLE: UNDERVISNINGSOPPLEGG 5 - 7 TRINN SIDE 17 
 

GJENNOMFØRING: Elevene deles i grupper på tre og tre. Oppgaven er å lage en sang/rap som 
handler om å være seg selv, likestilling mellom kjønn, det å bryte med kjønnsnormer eller det å 
respektere hverandre. For å hjelpe elevene i gang kan det være lurt å gjennomføre en felles 
idémyldring. 

ROSA KOMPETANSE SKOLE: UNDERVISNINGSOPPLEGG 5 - 7 TRINN SIDE 17 
 
KOMMENTAR: Det er problematisk at en organisasjon og undervisningsopplegg som uttrykker brudd 
med normer for kjønn og seksualitet som sitt formål, gis mandat til å tilrettelegge og definere 
opplæringen og samtaler i grunnskolen om nettopp normer, normkritikk og normbrudd. 
 
Det er et veldig sterkt virkemiddel å gjennomføre undervisningen ved at elevene skal lage en sang med 
et innhold og budskap de ikke gis anledning til å reflektere kritisk om. En slik gruppeoppgave krever 
avansert og moden forståelse og refleksjon fra elevene dersom de skal gjennomføre oppgaven og 
opprettholde et skille mellom oppgaven og sin egen avklarte forståelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1HFX0GZ8JYwNTLmkIwcFY78sAUPmkNpU0/view
https://drive.google.com/file/d/1HFX0GZ8JYwNTLmkIwcFY78sAUPmkNpU0/view
https://drive.google.com/file/d/1HFX0GZ8JYwNTLmkIwcFY78sAUPmkNpU0/view
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FRA KAPITTEL «HVA SKJER I PUBERTETEN?» 
 

ROSA TANKE: Legg mindre vekt på kjønn i arbeidet, men heller vekt på at det er normalt å være 
ulike både før og etter puberteten. Husk: Mange gutter har penis og mange jenter har klitoris, 
men ikke alle. Ved å snakke om «pupper», «testikler», «menstruasjon» etc. heller enn «jentetiss» 
eller «guttekropp», vil undervisningen oppfattes inkluderende for alle, uavhengig av 
kjønnsidentitet. 

ROSA KOMPETANSE SKOLE: UNDERVISNINGSOPPLEGG 5 - 7. TRINN MÅL SIDE 18 
 

GJENNOMFØRING: Ha en kort innledning om kjønns- og seksualitetsmangfold. Dersom du 
trenger mer informasjon bruk FRI Oslo og Akershus sin kjønnsportal. Oppmuntre elevene til at 
når de skal svare på spørsmål, kan de skrive «de fleste jenter ...»/ «de fleste gutter ...» for å 
unngå at elevene fremstiller svarene som at alle gutter for eksempel har penis. Bevisstgjør 
elevene på at kropp og kjønn kan handle om forskjellige ting. Fortell gjerne elevene at ikke alle 
er jenter eller gutter, og at setningen «Gutter, jenter og andre kjønn» gjerne kan brukes 

ROSA KOMPETANSE SKOLE: UNDERVISNINGSOPPLEGG 5 - 7. TRINN MÅL SIDE 19 
ROSA KOMPETANSE HENVISNING TIL FRI OSLO OG AKERSHUS SIN KJØNNSPORTAL, SIDE 19 

 
KOMMENTAR: Undervisningsopplegget bryter læreplanverkets verdier om at 
 

Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og 
kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet. 
 
Opplæringen skal gi elevene en forståelse av kritisk og vitenskapelig tenkning. Kritisk og 
vitenskapelig tenkning innebærer å bruke fornuften på en undersøkende og systematisk måte i 
møte med konkrete praktiske utfordringer, fenomener, ytringer og kunnskapsformer. 
Opplæringen skal skape en forståelse av at metodene for å undersøke virkeligheten må 
tilpasses det vi ønsker å studere, og at valg av metode påvirker det vi ser. 

LÆREPLANVERKET OVERORDNET DEL PKT. 1.3 KRITISK TENKNING OG ETISK BEVISSTHET 
 

Oslo kommune oppfordrer skolene til å anvende undervisningsopplegg og ressurser der konflikter og 
motsetninger om hva som er kunnskap og vitenskap og mellom faglige disipliner, er fraværende. 
 
«Vitenskap» er ikke nødvendigvis er enkelt og enhetlig begrep som avklarer ethvert kompetansemål. 
Når kjønnsorganer ikke definerer kjønn, så skapes det usikkerhet. Elevene eksponeres for undervisning 
som plasserer dem i kjernene av konflikter og brytninger i vår samtid, uten at det settes ord på dette. 
 
FRA KAPITTEL «KJØNNSIDENTITET»: 
 

HVORFOR: Målet med dette opplegget er at elevene skal bli kjent med ulike kjønnsidentiteter. 
Dette gjøres ved å kikke på ulike informasjonsfilmer og avslutte med en klassesamtale som 
inneholder forskjellige refleksjonsspørsmål. 

 
ROSA TANKE: Husk at alle selv vet best hvilken kjønnsidentitet man har og at ikke alle har en 
kjønnsidentitet som samsvarer med det kjønnet man ble registrert som ved fødsel. 

ROSA KOMPETANSE SKOLE: UNDERVISNINGSOPPLEGG 8 – 10. TRINN MÅL SIDE 23 
 

GJENNOMFØRING: Det vises til dokumentarfilmen «Mann uten penis» som aktuell visning i 
gjennomføring av undervisningen. 

ROSA KOMPETANSE SKOLE: UNDERVISNINGSOPPLEGG 8 – 10. TRINN MÅL SIDE 23: FILM NRK P3 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1HFX0GZ8JYwNTLmkIwcFY78sAUPmkNpU0/view
https://drive.google.com/file/d/1HFX0GZ8JYwNTLmkIwcFY78sAUPmkNpU0/view
https://www.friosloviken.no/kun/ressurser/kjonn/
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/10/UDIR-LAEREPLANER-MED-OVERORDNET-DEL-JUNI-2022.pdf
https://drive.google.com/file/d/1HFX0GZ8JYwNTLmkIwcFY78sAUPmkNpU0/view
https://p3.no/dokumentar/mann-uten-penis/#Dokumentar
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REFLEKSJONSSPØRSMÅL: Hvorfor tror dere Luca sier at skam kommer utenfra? 
 

o Hva er kjønnsidentitet? 
o Hvem bestemmer noen sin kjønnsidentitet? 
o Er alle menn eller kvinner? 
o Hva vil det si å være cis? Hva vil det si å være trans? 
o Er det bare én måte å være kvinne, mann eller ikke-binær på? 
o Hvorfor er det viktig å vise andre respekt for den de er? 
o Hvordan kan du bidra med ord eller handlinger for 
o å vise respekt for andre? 

 
KOMMENTAR: Eksemplene dokumenterer hvordan undervisningsopplegget fremmer påstander om 
faktum og etablert kunnskap, selv om dette er forhold som det knytter seg komplekse og sammensatte 
forståelser og samfunnsspenninger til. Det gis ingen invitasjon til å diskutere eller reflektere over dette. 
 
Det formidles en slik forståelse av kjønn og kjønnsidentitet som Foreningen FRI representerer og søker 
gjennomslag for i samfunnet, forvaltningen, opplæringen, språket og lovgivningen. 
 
Dette skjer uten invitasjon til kritisk refleksjon over det elevene blir eksponert for. «Rosa kompetanse» 
fremstår med kompetansemål og den rette oppsummeringen av alle diskusjoner. 
 
Samtidig erkjennes det at «Lov om endring av juridisk kjønn» kan vurderes å gi juridisk hjemmel for å 
hevde denne «rosa tanken», forutsatt at juridisk kjønn er endret fra fødselskjønnet: 
 

Videre foreslår departementet at regler som gjelder kvinner som føder barn, skal gjelde 
tilsvarende for menn som føder barn. 

LOV OM ENDRING AV JURIDISK KJØNN: PROP. 74 L (2015 – 2016), SIDE 32 
STORTINGETS PROSESSKJEMA: LOV OM ENDRING AV JURIDISK KJØNN 

 
Likevel er det, selv med lov om endring av juridisk kjønn, legitimt å være kritisk til at hele samfunnet, 
skal legge til juridisk kjønn grunn ved anvendelse av andre lover og forskrifter. 

LOV OM ENDRING AV JURIDISK KJØNN § 6 
 
Kompetente og seriøse aktører, også innen offentlig forvaltning, uttrykker bekymring for en mulig 
årsakssammenheng mellom slik fremstilling av kjønn som «Rosa kompetanse» representerer og økt 
forekomst av kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens og i siste instans kroppspress med ønske og krav om 
helsetjenester for å bringe kroppen i samsvar med kjønnsidentitet. 

FOLKEHELSEINSTITUTTES KOMMENTAR NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE KJØNNSINKONGRUENS 
AREBEIDSGRUPPE KOMMENTERER NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE KJØNNSINKONGRUENS 

FORSKRIFT MOTVIRKE KROPPSPRESS KOMMENTAR VERDIALLIANSEN 
 
Statsforvalteren må vurdere om «Rosa kompetanse» er gitt mandat til å formidle læreplanverkets 
kompetansemål og verdier og om dette medfører systematisk avvik fra opplæringsloven. 
 
Gjennomgang av det samlede læreplanverket viser at begrepet «kjønnsidentitet» kun er nevnt i ett 
tilfelle, som kompetansemål etter 4. trinn i fagplanen for naturfag: 
 

Mål for opplæringen at eleven skal kunne samtale om likheter og ulikheter mellom kjønnene, 
om kjønnsidentitet og om menneskets reproduksjon.  

LÆREPLANVERKET MED OVERORDNET DEL FAGPLAN NATURFAG 4 TRINN SAMLET FRA UDIR 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/3e554a9086cb431ab101efeea3f58df1/no/pdfs/prp201520160074000dddpdfs.pdf
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=64488
https://lovdata.no/lov/2016-06-17-46/%C2%A76
https://www.fhi.no/om/fhi/uttalelser/horingsuttalelse2/
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/11/HELSEDIREKTORATET-RETNINGSLINJE-HELSEHJELP-KJONNSINKONGRUENS-280220.pdf
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/11/HOD-HORING-MOTVIRKE-KROPPSPRESS-JANUAR-2021.pdf
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/10/UDIR-LAEREPLANER-MED-OVERORDNET-DEL-JUNI-2022.pdf
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I den kontekst læreplanverket nevner begrepet «kjønnsidentitet» er det som kompetansemål for 
samtale, ikke som normativ fasit om hva «kjønnsidentitet» faktisk er, eller som støtte for de reformene 
som Foreningen FRI søker for sin forståelse av «kjønnsidentitet». 
 
Derimot er «Identitet», uten prefiks, et gjennomgående og sentralt begrep i hele læreplanverket, også 
overordnet del. Fagplanens kompetansemål er formulert fornuftig og balansert, og inviterer til å forstå 
identitet og identiteter med et mangfold som er fraværende i «Rosa kompetanse». Statsforvalteren må 
vurdere om Oslo kommune feilaktig gir «Rosa kompetanse» mandat til å definere kompetansemålet. 
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FRA KAPTTEL «GRENSESETTING»: 
 

REFLEKSJONSOPPGAVEN «Å sette grenser i et forhold» er inspirert av ressursheftet til 
Trondheim kommune og FRI Midt-Norge «Undervisning om seksualitet». 

ROSA KOMPETANSE SKOLE: UNDERVISNINGSOPPLEGG 8 – 10. TRINN MÅL SIDE 24 
BUFDIR OM TRONDHEIM OG FRI UNDERVISNINGSOPPLEGG LÆRER OG HELSEPERSONELL 

TRONDHEIM OG FRI UNDERVISNINGSOPPLEGG LÆRER OG HELSEPERSONELL 2010 SIDE 63 
 

ROSA TANKE: Dette er et eksempel på hvordan man kan gjøre en gitt situasjon som skal 
diskuteres om til å ikke være heteronormativ eller ta utgangspunkt i et heterofilt forhold. Det er 
viktig at også elever som bryter med heteronormen opplever eksempler de kan identifisere seg 
med. Elevene blir kjent med ord og begreper som representerer et kjønns og 
seksualitetsmangfold, og de får samtidig muligheten til å lære om hvordan man kan snakke om 
ulike minoritetsgrupper på en inkluderende måte.  

ROSA KOMPETANSE SKOLE: UNDERVISNINGSOPPLEGG 8 – 10. TRINN MÅL SIDE 24 
 

SITUASJONEN: Nina og Thea: «Nina og Thea har vært kjærester i 2 år. De er veldig forelsket. De 
har hatt sex flere ganger. I kveld vil Nina ha sex, og gjør tilnærminger. Thea har ikke så lyst i 
kveld, og er avvisende. Nina merker at Thea ikke vil, men sier til Thea at hun kommer til å få lyst 
hvis hun bare prøver. Thea sier at hun elsker Nina veldig høyt. Thea har fortsatt ikke lyst, og sier 
nei, men hun er ikke helt sikker, og det høres på stemmen hennes. Nina blir lei seg for at Thea 
ikke har lyst til å ha sex med henne. Thea vil ikke vise at hun er lei seg, men sier i stedet sint til 
Nina at hvis det skal være på denne måten vil hun ikke være kjæreste lenger. Thea ser at Nina 
er lei seg og vil gjøre henne glad.» 

ROSA KOMPETANSE SKOLE: UNDERVISNINGSOPPLEGG 8 – 10. TRINN MÅL SIDE 25 
 

GRUPPEOPPGAVE:  
 

o Introduser oppgaven ved å forklare hvordan elevene skal gå fram og hvordan det er 
ønskelig at de formulerer seg muntlig når de snakker om de ulike begrepene. Forklar 
elevene og gi eksempler på hvordan de kan snakke på en inkluderende måte, slik at alle 
opplever seg inkludert og at ingen identitetsmarkører blir omtalt på en fremmed-
gjørende måte. Eksempel: Det er fint å si «de av oss som ...» når man omtaler ulike 
deler av mangfoldet. Istedenfor å si «de panfile er personer som kan forelske seg i alle 
kjønn ...» er det bedre å si «de av oss som er panfile er personer som kan forelske seg i 
alle kjønn ...» 

 
o Del elevene i grupper på tre og tre og be de gjøre seg kjent med de ulike ord og 

begrepene i LHBT-ordlisten på Ung.no. 
 

o Etter ti-femten minutter skal elevene lukke datamaskinen og trekke en lapp som du har 
forberedt i forkant basert på ord og begreper fra ordlisten. Eleven får da i oppgave å 
presentere ordet hen trekker for de andre i klassen. Elevene får fem minutter 
forberedelsestid. 

ROSA KOMPETANSE SKOLE: UNDERVISNINGSOPPLEGG 8 – 10. TRINN MÅL SIDE 25 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1HFX0GZ8JYwNTLmkIwcFY78sAUPmkNpU0/view
https://www.bufdir.no/bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00002349
https://www.naturfag.no/binfil/download2.php?tid=2060923
https://drive.google.com/file/d/1HFX0GZ8JYwNTLmkIwcFY78sAUPmkNpU0/view
https://drive.google.com/file/d/1HFX0GZ8JYwNTLmkIwcFY78sAUPmkNpU0/view
https://www.ung.no/Homofil/636_Ordliste_LHBT.html
https://drive.google.com/file/d/1HFX0GZ8JYwNTLmkIwcFY78sAUPmkNpU0/view
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GJENNOMFØRING: Oppgaven kan gjennomføres enten ved gruppearbeid og felles 
gjennomgang av svarene, eller at oppgavene gjøres felles muntlig. 
 

1. Les situasjonen høyt og la elevene snakke lavt sammen i grupper eller med 
læringspartner. 
 

2. Be elevene svare på spørsmålene i grupper, eller gjennomgå ett og ett spørsmål 
sammen. 

 
o Hva bør Thea gjøre? 
o Hva bør Nina gjøre? 
o Gjør Nina eller Thea noe som de ikke burde gjøre? 
o Er Thea tydelig på sine grenser? 
o Er Nina oppmerksom nok på Theas grenser? 
o Hva burde Nina og Thea gjort annerledes? 
o Synes du Nina og Thea burde fortsette å være kjærester etter dette? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 
 

3. Oppsummering og gjennomgang av svar om elevene har jobbet i grupper. 
ROSA KOMPETANSE SKOLE: UNDERVISNINGSOPPLEGG 8 – 10. TRINN MÅL SIDE 25 

 
KOMMENTAR: Gruppeoppgaven i «Rosa kompetanse» er en omskrivning av undervisningsopplegget 
som Trondheim kommune og Foreningen FRI Midt-Norge laget i 2010. Situasjonen ble opprinnelig 
skrevet for lærere og undervisningspersonell. I «Rosa kompetanse» er situasjonen omskrevet og 
anvendt som gruppeoppgave for 8 – 10 trinn i grunnskolen, dvs. for elever fra 13 år. 
 
«Rosa kompetanse» gir ingen henvisninger til seksuell lavalder. Dette er konsistent i forhold til mål som 
Foreningen FRI har vedtatt i sitt arbeidsprogram for 2020 – 2022: 
 

Et samfunn der man kan leve ut sin seksualitet, kjønnsidentitet og/eller kjønnsuttrykk 
uavhengig av alder, hudfarge, kropp, funksjonsnedsettelse, sosioøkonomisk status og/eller 
tro/religion/livssyn. 

FORENINGEN FRI FORMULERT MÅL I ARBEIDSPROGRAM 2020 – 2022 
NB: Foreningen FRI har i november 2022 publisert nytt arbeidsprogram for 2022 – 2024 

 
Foreningen FRI og Skeiv Ungdom er medlem av den internasjonale sammenslutningen ILGA, som i 2020 
deltok som avsender av en uttalelse som omfattet tilsvarende synspunkter: 
 

14 
 
Respect the rights of all individuals to exercise autonomy over their lives, including their 
sexualities, identities and bodies, desires and pleasures free from all types of discrimination, 
coercion and violence, and fully realize sexual and reproductive rights, and ensure bodily 
autonomy, integrity and sovereignty, by taking the following actions:  

 
14 a)  
 
Eliminate all laws and policies that punish or criminalize same-sex intimacy, gender affirmation, 
abortion, HIV transmission non-disclosure and exposure, or that limit the exercise of bodily 
autonomy, including laws limiting legal capacity of adolescents, people with disabilities or other 
groups to provide consent to sex or sexual and reproductive health services or laws authorizing 
non-consensual abortion, sterilization, or contraceptive use;  

https://drive.google.com/file/d/1HFX0GZ8JYwNTLmkIwcFY78sAUPmkNpU0/view
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/12/Arbeidsprogram-2020.pdf


28 
 

 
14 g)  
 
End the criminalization and stigmatization of adolescents’ sexuality, and ensure and promote a 
positive approach to young people's and adolescents’ sexuality that enables, recognizes, and 
respects their agency to make informed and independent decisions on matters concerning their 
bodily autonomy, pleasure and fundamental freedoms;  
FEMINIST DECLARATION 25 ANNIVERSARY OF THE FOURTH WORLD CONFERENCE OF WOMEN 

 
Verdens helseorganisasjon i FN, WHO, har følgende definisjon på begrepet «adolescent»: 
 

«WHO defines «Adolescents» as individuals in the 10-19 years age group and «Youth» as the 
15-24 year age group. While «Young People» covers the age range 10-24 years». 

WHO OM BEGREPET ADOLESCENT 
 

«Rosa kompetanse» er produsert og markedsføres av en organisasjon som deltar krav om å «eliminate 
all laws and policies … that limit the exercise of bodily autonomy, including laws limiting legal capacity 
of adolescents … to provide consent to sex …», med definisjon av «adolescents» som barn fra 10 år.  
 
«Rosa Kompetanse» formulerer gruppeoppgave med utgangspunkt i en situasjon med sex mellom 
mindreårige, uten at relasjonen i seg selv inngår i oppgavens uttalte tema og problemstillinger. 
 
Dette er en avansert strategi for å gi inntrykk av at situasjonen som beskrives er ukontroversiell og 
alminnelig, og at det er tema samtykke og grensesetting som har interesse for elevenes refleksjon, ikke 
de omtalte personenes alder og seksuelle relasjon. 
 
Det krever elevenes betydelige modenhet og forståelse for å utøve kritisk analyse og refleksjon som 
avdekker den underliggende og strategiske formidlingen av oppgavens egentlige budskap. 
 
Når skoleeiere, lærere og foreldre ikke reagerer, er det mye å forvente at elevene selv skal avdekke 
den egentlige skoleringen og påvirkningen som de blir eksponert for. 
 
Undervisningsopplegget forventer barns samtale og refleksjon om avanserte problemstillinger og 
konflikter, fjernt fra den virkelige hverdagen og de reelle problemstillingene for den overveiende 
gruppen av elever. Dette skjer utenfor ramme av respekt, modenhet, livserfaring, normer, mangfoldet 
av elevenes bakgrunn, og uten synliggjøring og kunnskap om lovens bestemmelser om lavalder. 
 
Opplegget er grenseoverskridende, invaderende, og for noen elever antakelig et overgrep. 
 
I Danmark ble en lærer frikjent for et par år siden fordi en 15 år gammel elev ble vurdert å ha gitt 
samtykke til forhold som eleven selv opplevde som overgrep. 

VIBORG FOLKEBLAD OM KRENKELSER AV 15 ÅRIG ELEV LÆRER FRIKJENT GRUNNET SAMTYKKE 2021 
VIBORG FOLKEBLAD OM KRENKELSER AV 15 ÅRIG ELEV FOLKETINGET REAGERER 2021 

VERDIALLIANSEN BREVTIL JUSTISDEPARTEMENTET VEDR SAMTYKKELOV 5 MAI 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/11/2020_Beijing-25-Feminist-declaration-ILGA-MED-FLERE.pdf
https://www.who.int/southeastasia/health-topics/adolescent-health
https://viborg-folkeblad.dk/artikel/offer-for-frifunden-l%C3%A6rers-sex-kr%C3%A6nkelser-st%C3%A5r-frem-kampen-er-ikke-tabt
https://viborg-folkeblad.dk/artikel/efter-frifindelse-af-viborg-efterskolel%C3%A6rer-nu-vil-folketingspolitikere-kigge-p%C3%A5-loven
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2021/05/VERDIALLIANSEN-SAMTYKKELOV-JUSTISDEPARTEMENTET-050521.pdf
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Gruppearbeidet introduserer også denne LHBT-ordlisten fra ung.no: 
 

o Ally 
o Androgyn 
o Aromantisk 
o Aseksuell 
o Bifil 
o Cis/Cisperson 
o Crossdressing 
o Demiseksuell 
o Drag 
o Født i feil kropp 
o Genderqueer 
o Hen 
o Heterofil 

o Heteronormativitet 
o Homofil 
o Homofobi 
o Ikke-binær 
o Interkjønn/intersex 
o Juridisk kjønn 
o Kjønnsidentitet 
o Kjønnsinkongruens 
o Kjønnsmangfold 
o Kjønnsuttrykk 
o Kjønnsbekreftende 

behandling 
o Komme ut 

o KSK 
o Lesbisk 
o MSM 
o Panfil 
o Polyamori 
o Queer 
o Seksuell orientering 
o Skeiv 
o Streit/straight 
o Tokjønnsmodellen 
o Transperson 
o Transseksuell

OPPDATERT ORDLISTE LHBTIQ PÅ UNG.NO 
 

Språk og begreper representerer forståelser, verdier og virkelighetsoppfatninger som har politiske og 
juridiske implikasjoner. Dette blir verken synliggjort, problematisert eller tema for kritisk refleksjon.  
 
Begrepet «Cisperson» blir forklart som: «Person som identifiserer seg med det kjønnet vedkommende 
fikk tildelt ved fødsel. En ciskvinne ble tildelt juridisk kjønn som kvinne ved fødsel og identifiserer seg 
som kvinne, og en cismann ble tildelt juridisk kjønn som mann ved fødsel og identifiserer seg som 
mann. Begrepet er tatt i bruk som en motsats til transperson/transkjønn/trans, og tydeliggjør at alle 
mennesker har en kjønnsidentitet.» 
 
Formuleringen «Født i feil kropp» blir forklart som: «Et uttrykk som noen bruker for å betegne 
diagnosen kjønnsinkongruens og/eller for å sette ord på følelsen av å ikke passe inn i det kjønnet man 
ble tildelt ved fødselen. Andre foretrekker å beskrive seg som «trans» eller «transkjønnet». 
 
Obligatorisk undervisning og opplæring i LHBTQ-organisasjonenes språklige univers er en politisk og 
ideologisk skolering som ikke respekterer elevenes integritet. Opplæring i et språk som impliserer 
forestillinger og verdier som er i konflikt med andre forståelser og verdier, bryter dermed også EMK, 
første tilleggsprotokoll art. 2. Det er en idé med politisk agenda at «alle har en kjønnsidentitet».  
 
Uten å bli påført denne idéen vil de fleste elevene ta for gitt at de enten er jente eller gutt, uten å 
problematisere dette, eller å gjøre det til et tema for personlig valg. 
 
Det er ikke korrekt at barn blir «tildelt kjønn» ved fødsel. I følge Skatteetaten skal fødselsattesten 
inneholde opplysning om «kjønn». Opplysning om kjønn følger av objektive kriterier. 

SKATTEETATENS INFORMASJON OM FØDSELSATTEST 
 
Det avvises ikke at skolene kan ta opp «kjønnsidentitet» som tema, men «Rosa kompetanse» og 
LHBTQ-ordlister gir feilaktig inntrykk av å representere objektive virkeligheter.  
 
Slik påføring av språk vurderes som politisk skolering som er invaderende, grenseoverskridende og 
uttrykk for manglende respekt for elever med andre forståelser, identitet og kulturer. 
 
 
 
 
 

https://www.ung.no/Homofil/636_Ordliste_LHBTIQ.html
https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/fodsel-og-navnevalg/fodselsattest/
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FRA KAPITTEL «EN TRYGGERE SKOLE»: 
 

Opplegg hentet fra «Name-Calling and Feeling safte in School». Prosjekt med «Resources for 
Gender and LGBTQ+ Inclusive Schools». 

ROSA KOMPETANSE SKOLE: UNDERVISNINGSOPPLEGG 8 – 10. TRINN MÅL SIDE 28 
«HUMAN RIGHTS CAMPAIGN FOUNDATION» / «WELCOMING SCHOOLS» 

«HUMAN RIGHTS CAMPAIGN FOUNDATION» / «WELCOMING SCHOOLS» VIDEOER 
 
KOMMENTAR: Det avvises ikke at ressurser som «Welcoming schools» har betydning for skolemiljøet, 
enkeltelever og deres foreldre. Problemet er at dette inngår i en omfattende agenda som søker å 
normere opplæringen med fra LHBTQ- organisasjonenes ambisjoner for samfunnsendring og reformer. 
 
Dette griper inn i rettighetene til andre elever og deres foreldre og familier, som også har rettigheter jf. 
menneskerettighetene, diskrimineringsvernet i norsk lov og «mangfold» i opplæringsloven. 
 

- 
 
«Rosa Kompetanse» markedsføres som ressurs som dekker læreplanverket, både overordnet del, 
kompetansemål i de enkelte fagområdene og de tverrfaglige temaene. 
 
Oslo kommune korrigerer ikke denne fremstillingen. Det vurderes som et systematisk og vedtatt avvik at 
Undervisningsetaten som skoleeier ikke supplerer oppfordringen om å anvende «Rosa Kompetanse» 
med presisering av at ingen læremidler er godkjent eller kvalifisert for uttømmende ivaretagelse av 
læreplanverket, og dermed heller ikke opplæringsloven med forskrift. 
 
Læremidlenes plass i undervisningen har vært tema for diskusjon, bl.a. ved Stortingets behandling av 
St.meld. nr. 29 (1994 – 95) «Prinsipper og retningslinjer for 10-årig grunnskole – ny læreplan». 

STORTINGETS PROSESSKJEMA FOR STORINGSMELDINGEN 
FRA INNSTILLINGEN, INNST. S. NR. 15 (1995 – 1996), KAP. 5 «ARBEIDSMÅTER OG LÆREMIDLER» 

 
Den nære sammenhengen mellom læreplan og lærebok ble selvfølgelig sterkt understøttet av 
det kontrollregime som godkjenningsordningen representerte hvor det sto sentral å passe på at 
lærebøkene var i samsvar med læreplanen og faktisk bidro til arbeidet med læreplanens mål og 
innhold. Avviklingen av godkjenningsordningen og Nasjonalt læremiddelsenter kan åpenbart 
ses som utrykk for ønsket om å fjerne surrogatstyringen i skolen. Læremidlene (læreboka) 
betraktes ikke lenger som en viktig del av programkvaliteten. 

«OM DET GODE MØTET OG LÆRINGSRESSURSER» FESTSKRIFT STATPED, NOVEMBER 2012, SIDE 9-10 
 
Refleksjoner om forholdet mellom læremidler, læremiddelpraksis og læreplanene, fremkommer også i 
rapporten «Kartlegging av læremidler og læremiddelpraksis» Høgskolen i Vestfold 2005: 
 

… i Stortingsmeldingen som lanserte reformen presiseres det at læreplanene, ikke læreboka 
skulle styre arbeidet i skolen: “Intensjonen bak reformen er å komme bort fra den lærebokstyrte 
undervisningen” heter det for eksempel i Stortingsmelding 32 (1998-99). Ett grep for å få til 
endringer var derfor å gjøre læreplanene målstyrte og gi dem forskrifts form. 

LÆREMIDLER OG LÆREMIDDELPRAKSIS, SKJELBRED, SOLSTAD, AAMOTSBAKKEN, HIV 2005, SIDE 9 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1HFX0GZ8JYwNTLmkIwcFY78sAUPmkNpU0/view
https://assets2.hrc.org/welcoming-schools/documents/WS_Lesson_Namecalling_and_Feeling_Safe.pdf
https://welcomingschools.org/resources/video
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=3038
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/1995-1996/inns-199596-015/6/
https://www.statped.no/globalassets/region/moller-trondelag/dokumenter/festskrift---25-ar-med-laremidler-pdf.pdf
https://www-bib.hive.no/tekster/hveskrift/rapport/2005-01/rapp1_2005.pdf
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Skjelbred, Solstad og Aamotsbakke viser til publisert forskning av Gunn Imsen: 
 
Ett av kjennetegnene ved det som beskrives som progressiv pedagogikk, formuleres slik: En 
første indikator på progressiv pedagogikk er hva som er planleggingsgrunnlaget for lærerne. 
 
En undervisning som i høy grad er bundet til lærebøker, vil tendere mer mot en tradisjonell 
pedagogikk hvor innhold og arbeidsformer er styrt av læreplan og lærebok. 
 
En progressiv pedagogikk krever frigjøring fra lærebøkene, kreativitet fra lærerens side, 
tilpassing til elevenes interesser og behov og tilrettelegging av elevaktive arbeidsformer. 
Elementer av dette kan selvsagt kombineres med en lærebokstyrt undervisning, særlig dersom 
lærebøkene er profilert i denne retningen. Men den ekte progressive undervisningen har 
tyngdepunkt i det levende livet, og ikke i lærebøkene. (op.cit. 2004:65) Et kjennetegn på 
progressiv undervisning er nettopp at det ikke er læreboka 13 som styrer undervisningen, men 
at lærerne og elevene i fellesskap utformer undervisningen i tråd med elevenes evner og 
interesser (op.cit.: 102). 
 
Som vist ovenfor side 3, framstod en lærebokstyrt undervisning som lite ønskelig fra politikere 
og skolemyndigheters side i de dokumentene som ledet opp mot L97. Imsens syn er klart i tråd 
med dette. (Verdialliansen merknad: L97 er det tidligere læreplanverket før «Kunnskapsløftet».  

LÆREMIDLER OG LÆREMIDDELPRAKSIS, SKJELBRED, SOLSTAD, AAMOTSBAKKEN, SIDE 13-14 
 
Fra artikkel om temaet: 
 

I denne artikkelen gis en historisk gjennomgang av godkjenningsordninger slik den har vært i 
Norge fra den ble innført for kristendomsbøker i 1889 og fram til avviklingen i juni 2000.  

HISTORISK GJENNOMGANG GODKJENNINGSORDNINGEN FOR LÆREBØKER, HØGSKOLEN I VESTFOLD 
 
Fra Ot.prp. om endringer i opplæringsloven og forslag om å oppheve statlig godkjenning av lærebøker: 
 

Departementet fremjar forslag om at den statlege godkjenningsordninga for lærebøker blir 
oppheva. 

OT.PRP.NR. 44 (1999 – 2000) ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVA SIDE 29  
 
Ordninger for å godkjenne læremidler i grunnskolen ble avviklet i 2000. Oslo kommunes anbefalinger 
til skolene korrigerer ikke den feilaktige markedsføringen av «Rosa Kompetanse» og annet LHBTQ-
basert materiell som helhetlig og dekkende for læreplanen med kompetansemål og verdier. Dette 
bryter med begrunnelsen for at godkjenningsordningen for lærebøker ble opphevet.  
 
Det følger av opplæringsplanen med forskrift og læreplanverk at læremidler og ressurser, det være seg 
fra organisasjoner, forlag eller andre kilder, ikke skal anvendes og forstås som tilstrekkelig og 
uttømmende for å ivareta formål, verdier og kompetansemål i læreplanverket og opplæringsloven.  
 
Undervisningen skal være læreplanstyrt, ikke læremiddelstyrt. Oslo kommune avviker fra dette ved å gi 
inntrykk av at verdier, formål og kompetansemål i læreplanen og opplæringsloven blir ivaretatt, tolket 
og definert ved LHBTQ-baserte læremidler, ressurser og undervisningsopplegg. 
 
Markedsføringen av Rosa Kompetanse vurderes for øvrig å være i konflikt med markedsføringsloven § 3 
ved påstand om å dekke læreplanverkets kompetansemål. Dette kan ikke være i samsvar med «ytelsers 
egenskaper og virkning», jf. markedsføringslovens § 3, i og med læremidler ikke godkjennes, at 
opplæringen skal være styrt av læreplan og ikke læremidler, og at ingen instans dermed har mandat til å 
bekrefte markedsføringens påstand. Utover dette kommenteres ikke markedsføringsloven ytterligere. 

https://www-bib.hive.no/tekster/hveskrift/rapport/2005-01/rapp1_2005.pdf
http://www-bib.hive.no/tekster/hveskrift/notat/2001-05/not5-2001-02.html
https://www.regjeringen.no/contentassets/6908c4adbf6c46ce962d3042c9fc12c2/nn-no/pdfa/otp199920000044000dddpdfa.pdf
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4.1.4: SKEIV UNGDOM RESSURSHEFTER: Utdanningsetaten viser til ressurshefter fra Skeiv Ungdom, 
som presenteres slik av Skeiv Ungdom: 
 

Det finnes mange bra brosjyrer og andre ressurser om skeive temaer, blant annet om å bryte 
med kjønnsnormer, skeiv sex og psykisk helse. Her kan du lese de som Skeiv Ungdom har laget 
eller har vært involvert i! 

SKEIV UNGDOM: DIGITALE BROSJYRER 
 
4.1.4.1: IDENTITET, KJØNN OG SEKSUALITET: Noen eksempler på innhold (sidetall ved skjermvisning): 
 
FRA KAPITTEL «NORMER OG IDENTITET» 
 

Hvis vi ønsker å inkludere alle, må vi endre normene», og «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 

SKEIV UNGDOM RESSURSHEFTET IDENTITET, KJØNN OG SEKSUALITET VISNINGSARK 7 
 

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. 

SKEIV UNGDOM RESSURSHEFTET IDENTITET, KJØNN OG SEKSUALITET VISNINGSARK 8 
 
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 verdensreligioner 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. 

SKEIV UNGDOM RESSURSHEFTET IDENTITET, KJØNN OG SEKSUALITET VISNINGSARK 10 
 
KOMMENTAR: Heftet stigmatiserer og kategoriserer kristne uten respekt for at kristne har samme krav 
på en trygg skolehverdag som andre elever. Skolen bør møte elever som individer. Problemer som 
elever har i sine familier bør håndteres uten å kategorisere og forstå situasjonen i lys av kategorien. 
 
Ressursheftet tematiserer normer og normbrudd, men behandler ikke det forholdet at elever og 
familier tilknyttet skolen representerer et mangfold av minoritetsidentiteter, normer og forståelser. 
 
Læreplanverket gir grunnlag for en mer bærekraftig pedagogikk ved respekt for reelt mangfold og de 
utfordringene som skolen møter ved å skulle inkludere denne helheten. 
 
Opplæringsloven og læreplanverket inkluderer et mangfold som også kan være motsetningsfylt, ved å 
skape kultur og omgangsformer basert på respekt og dialog, uten at normer som uttrykk for visse 
kulturer eller diskrimineringsgrunnlag gis et særlig mandat til å normere hele fellesskapet. 
 
 
 
 
 
 
 

https://skeivungdom.no/brosjyrer/
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Identitet-kjonn-og-seksualitet-nettversjon-komprimert-fil.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Identitet-kjonn-og-seksualitet-nettversjon-komprimert-fil.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Identitet-kjonn-og-seksualitet-nettversjon-komprimert-fil.pdf
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FRA KAPITTEL «KJØNN» 
 

Allerede når vi er bitte små, bare en bunt med celler i en livmor» 
SKEIV UNGDOM RESSURSHEFTET IDENTITET, KJØNN OG SEKSUALITET VISNINGSARK 11 

 
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. 

SKEIV UNGDOM RESSURSHEFTET IDENTITET, KJØNN OG SEKSUALITET VISNINGSARK 12 
 

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. 

SKEIV UNGDOM RESSURSHEFTET IDENTITET, KJØNN OG SEKSUALITET VISNINGSARK 13 
 

HVA SKAL JEG KALLE DEG? Pass derfor alltid på å bruke det pronomenet som den du snakker 
med, selv er komfortabel med - uavhengig av hva du mener om saken. 

SKEIV UNGDOM RESSURSHEFTET IDENTITET, KJØNN OG SEKSUALITET VISNINGSARK 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Identitet-kjonn-og-seksualitet-nettversjon-komprimert-fil.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Identitet-kjonn-og-seksualitet-nettversjon-komprimert-fil.pdf
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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 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». 
 
Tiril ønsker ikke å dusje med jentene i kassen. I en samtale med deg forteller Tiril at det er fordi 
Tiril er gutt. Hva gjør du?». 

SKEIV UNGDOM RESSURSHEFTET IDENTITET, KJØNN OG SEKSUALITET VISNINGSARK 15 
 

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. 

SKEIV UNGDOM RESSURSHEFTET IDENTITET, KJØNN OG SEKSUALITET VISNINGSARK 17 
 

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. 
 
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. 

SKEIV UNGDOM RESSURSHEFTET IDENTITET, KJØNN OG SEKSUALITET VISNINGSARK 18 
 
KOMMENTAR: Kjønn fremstilles i en normativ kontekst som er definert av en LHBTQ-agenda uten 
hjemmel i læreplanene og opplæringsloven, og heller ikke har hjemmel i menneskerettighetene. 
 
Dette kan ikke gjøres obligatorisk i offentlig skole uten å komme i konflikt med menneskerettighetene. 
Skolen kan ikke pålegge et samlet skolemiljø å definere og normere språket, kompetansemålene og 
verdiene slik det fremgår av dette ressursheftet. 
 
Individuelt ønske om å bli tiltalt med kjønns- og antallsuavhengig pronomen, kan ikke gjøre krav det 
øvrige samfunnets etterlevelse, når dette medfører grenseoverskridende invadering av andre. 
 
Innledende omtale av foster som «bare en bunt med celler i en livmor» er også en normativ beskrivelse 
som definerer omstridte verdier og forståelser, uten at det åpnes for samtale om dette. 
 
 
 
 
 
 

https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Identitet-kjonn-og-seksualitet-nettversjon-komprimert-fil.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Identitet-kjonn-og-seksualitet-nettversjon-komprimert-fil.pdf
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FRA KAPITTEL «SEKSUALITET» 
 

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. 

SKEIV UNGDOM RESSURSHEFTET IDENTITET, KJØNN OG SEKSUALITET SIDE 21 
 

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 

SKEIV UNGDOM RESSURSHEFTET IDENTITET, KJØNN OG SEKSUALITET SIDE 22 
 
KOMMENTAR: Det at heterofil orientering vurderes å være en norm, betyr ikke at det er hjemmel i 
hjemmel i opplæringsloven og læreplanverket for å fremstille «heteronormen» som kritikkverdig. Det 
at seksualitet kan være mangfoldig, betyr ikke at heterofil seksualitet mellom én mann og én kvinne 
nødvendigvis må fremstilles som en norm som kun er av interesse for kritisk dekonstruksjon. 
 
Det må være mulig å motta opplæring i norsk skole der biologiske og fysiologiske forutsetninger for 
kjønnskategoriene mann og kvinne også aksepteres å tilrettelegge for intim seksuell relasjon mellom 
mann og kvinne, og at dette også blir normdannende for individ, familie, reproduksjon og samfunn. 
 
FRA KAPITTEL «INKLUDERENDE ROM OG AKTIVITETER»  
 

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. 

SKEIV UNGDOM RESSURSHEFTET IDENTITET, KJØNN OG SEKSUALITET SIDE 29 
 

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. 

SKEIV UNGDOM RESSURSHEFTET IDENTITET, KJØNN OG SEKSUALITET SIDE 31 
 

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. 

SKEIV UNGDOM RESSURSHEFTET IDENTITET, KJØNN OG SEKSUALITET SIDE 32 
 
KOMMENTAR: Heftet legger opp til at skolesamfunnet, også ved byggetekniske tiltak og forskrifter, 
skal tilrettelegge for at kjønn ikke har objektive kriterier heller ikke er relevant som kategori. 
 
Reguleringen skal altså ikke bare omfatte språket, verdiene og kompetansemålene, men også skolenes 
fysiske utforming. Dette er respektløst overfor elever som finner trygghet i en språklig, ideologisk og 
fysisk virkelighet som bekrefter at kjønn er reell kategori. 
 
 
 

https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Identitet-kjonn-og-seksualitet-nettversjon-komprimert-fil.pdf
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FRA KAPITTEL MED ORDLISTE 
 

o BDSM 
o Binær 
o Cisperson 
o Cross-dressing 
o Diskriminering 
o Drag 
o Etnisitet 
o Fetisj 
o Fordom 
o Genderqueer 
o Hatkriminalitet 
o Hen/hin 
o Heteronorm 
o Homofobi 
o Identitet 

o Interkjønn/intersex 
o Intergender 
o Juridisk kjønn 
o Kjønnsidentitet 
o Kjønnsuttrykk 
o Kjønnsbekreftende 

behandling 
o Komme ut 
o Krenkelse 
o KSK 
o LGBTQIA 
o Likeverd 
o Medfar 
o Medmor 
o MSM 

o Monogami 
o Normer 
o Polyamori 
o Queer 
o Regnbuefamilie 
o Skeiv 
o Surrogati 
o Sæddonor 
o Tokjønnsnormen 
o Trakassering 
o Transfobi 
o Transperson/tran 
o Transseksualisme 
o Transvestitt 

SKEIV UNGDOM RESSURSHEFTET IDENTITET, KJØNN OG SEKSUALITET SIDE 35 – 40 
 

KOMMENTAR: Ordlisten gjenfinnes i flere varianter i en rekke av de ressursene som Utdanningsetaten 
henviser til. Det er ikke praktisk mulig å gi en uttømmende kontradiksjon til denne ideologiske 
skoleringen. Undervisning som omfatter disse ordlistene må være basert på opplæringslovens formål 
om kritisk tenkning og at undervisningen skal være styrt av læreplanene, ikke læremidlene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Identitet-kjonn-og-seksualitet-nettversjon-komprimert-fil.pdf
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4.1.4.2: SKEIV UNGDOM RESSURSHEFTET «SKEIV SEXHÅNDBOK»: 
 
FRA KAPITTEL «MANGFOLDIG SEKSUALITET» 
 

Vi ønsker en verden der alle seksuelle relasjoner og uttrykk basert på samtykke og likeverd er 
akseptert, og ingen får privilegier i samfunnet på bakgrunn av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller 
seksualitet. 
SKEIV UNGDOM: RESSURSHEFTE / DIGITAL BROSJYRE: «SKEIV SEXHÅNDBOK», VISNINGSARK 4 

 
KOMMENTAR: Her uttrykkes en agenda for reform. Det som omtales som privilegier er dagens 
grunnlag for menneskerettigheter og fortsatt også norsk lov: • Samlivet mellom én mann og én kvinne 
• Kjønn som reell kategori basert på objektive kriterier • Juridisk foreldreskap følger som utgangspunkt 
av biologisk foreldreskap • Biologiske og fysiologiske forutsetninger er normgivende for reproduksjon • 
Assistert befruktning med avtaler om overdragelse av juridisk foreldreskap er ingen menneskerett. 
 

Samtykke kan bare gis mellom parter som er likeverdige. Det betyr at et samtykke ikke er gyldig 
dersom de som har sex med hverandre ikke er likeverdige. Likeverd betyr at man er på cirka 
samme nivå når det gjelder makt, og at alle parter har lik mulighet til å si både ja og nei 
SKEIV UNGDOM: RESSURSHEFTE / DIGITAL BROSJYRE: «SKEIV SEXHÅNDBOK», VISNINGSARK 6 

 
KOMMENTAR: Det vises til kommentar til «Rosa kompetanse». Krav om «samtykke» og egen definisjon 
av «likeverd» som kriterium for sex, unnlater å informere om agenda for å senke alder for å samtykke. 
 

Porno er en del av hverdagen til mange. Porno kan være en positiv del av seksualiteten vår. Det 
kan gi oss muligheten til å utforske nye deler av seksualiteten, eller nye ting man vil prøve, eller 
bare være underholdning. Porno kan være gøy og spennende, både alene eller med partner. 
Men det er viktig å huske på at porno er ikke en oppskrift på hvordan kropper skal se ut, eller 
hvordan man har sex. Vi tenker det er viktig å belyse måten man ser på porno på.  
 
Når man ser på porno, ser man skuespillere som gjør en jobb. Det er viktig å være klar over at 
de blir betalt for å spille skuespill og oppføre seg på en viss måte som regissøren tenker vil se 
bra ut på kamera. Det er ikke fokuset at det skal være realistisk, det er derimot den visuelle 
fremstillingen. Pornoskuespillere representerer virkeligheten like mye som enhver annen 
skuespiller gjør. Porno er noe som er laget for underholdningens skyld, ikke som en dokumentar 
som beskriver virkeligheten 
SKEIV UNGDOM: RESSURSHEFTE / DIGITAL BROSJYRE: «SKEIV SEXHÅNDBOK», VISNINGSARK 8 

 
KOMMENTAR: Pornografi bør behandles med invitasjon til mer kritisk refleksjon enn dette. 
 
FRA KAPITTEL «SEX – MED DEG SELV, OG ANDRE» 
 

Kjøp, salg og bytte av sex: En del mennesker gjør seksuelle tjenester i bytte mot for eksempel 
penger, klær, et sted å bo, reiser og andre goder. Noen kaller dette for sexarbeid, og noen kaller 
det prostitusjon, men mange tenker ikke på dette som verken sexarbeid eller prostitusjon, men 
bare som en byttehandel. Mennesker av alle kjønn selger sex, og mennesker av alle kjønn 
kjøper sex. I Norge er det ikke lov å kjøpe seksuelle tjenester, men det er lov å selge seksuelle 
tjenester 

SKEIV UNGDOM: RESSURSHEFTE / DIGITAL BROSJYRE: «SKEIV SEXHÅNDBOK», VISNINGSARK 15 
 
KOMMENTAR: Prostitusjon bør behandles med invitasjon til mer kritisk refleksjon enn dette. 
 
 

https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Skeiv-Sexha%CC%8Andbok.pdf
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4.1.4.3: SKEIV UNGDOM RESSURSHEFTET «MANNEN KVINNEN MEG»:  
 
FRA KAPITTEL «MANNEN KVINNEN OG MEG» 
 

I Norge registreres alle med et kjønn etter at man blir født. Det kjønnet du blir tildelt legger 
grunnlaget for hvilket navn du får, hva slags klær du får, hvordan folk behandler deg, hvordan 
du forventes å oppføre deg og hvem det forventes at du skal forelske deg i. 

SKEIV UNGDOM: DIGITAL BROSJYRE: «MANNEN KVINNEN & MEG» INNLEDNING SIDE 2 
 
KOMMENTAR: Opplysning om kjønn inngår i fødselsattesten. Dette er objektive opplysninger som ikke 
handler om tildeling eller antagelser om barnets kjønn. Ingen blir «tildelt» kjønn. 

SKATTEETATENS SKJEMA OG INFORMASJON OM FØDSELSATTESTEN 
 
FRA KAPITTEL «KJØNN OG NORMER» 
 

Skeiv Ungdom og FRI er opptatt av de normene som begrenser menneskers kjønn og 
seksualitet. Heteronormen sier at alle mennesker skal være enten kvinner eller menn og at alle 
skal identifisere seg med det kjønnet de fikk tildelt ved fødselen. Heteronormen stiller også 
forventninger til at menn skal være maskuline og at kvinner skal være feminine. I tillegg til 
dette forventes det at menn skal “tenne på” og forelske seg i kvinner og at kvinner skal ”tenne 
på” og forelske seg i menn. Heteronormen gjenspeiles blant annet i lovverket, som gir fordeler 
til de som følger heteronormen. 

SKEIV UNGDOM: DIGITAL BROSJYRE: «MANNEN KVINNEN & MEG» SIDE 4 
 

Vi forstår kjønn som et komplekst system bestående av flere aspekter. Kjønn er både noe 
personlig og et samfunnssystem. For hvert enkelt menneske består kjønn blant annet av kropp, 
kjønnsuttrykk, juridisk kjønn, tildelt kjønn og kjønnsidentitet. Cisnormene er en del av 
heteronormene. Cisnormene er de normene som fører til en antakelse om at alle mennesker har 
såkalt samsvar mellom sin kropp, sitt uttrykk, sitt juridiske kjønn og sin identitet, og at dette 
samsvaret alltid har eksistert. Dette stemmer ikke for alle mennesker. De av oss som har en 
identitet som bryter med det som er forventet av oss kan kalles transpersoner. 

SKEIV UNGDOM: DIGITAL BROSJYRE: «MANNEN KVINNEN & MEG» SIDE 4 
 
KOMMENTAR: Fremstillingen av «normer» har ikke dekning i opplæringsloven, læreplanverket eller 
det norske samfunnet som skolen er en del av. Normer kan debatteres. Bevisstgjøring om normer er 
relevant som tema for undervisning i skolen. Denne anmodningen om tilsyn avviser ikke kritisk 
refleksjon og bevisstgjøring om normer og deres funksjon.  
 
Problemet med dette ressursheftet, og tilsvarende ressurser som Oslo kommune oppfordrer skolene til 
å benytte, er etableringen av normbrudd som prinsipp. Ressursheftet fastslår som faktum sin egen 
definisjon av hva «heteronormen» er og hvilke påståtte negative konsekvenser den har. 
 
Ressursheftet, og dermed også undervisning som legger dette til grunn, har dermed som formål å føre 
elevene til den forståelse av normer og «heteronormen» som heftet selv formidler. 
 
En annen forståelse er at identifisering av en såkalt «heteronorm» er som å slå inn en åpen dør. Det 
kreves ingen avansert utredning å oppsummere at organisering av menneskelig fellesskap, familie, 
samfunn og reproduksjon bygger på en grunnleggende og selvforklarende «heteronorm».  

SNL OM «HETERONORMATIVITET» 
 
 

https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Mannen-kvinnen-og-meg.pdf
https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/fodsel-og-navnevalg/fodselsattest/
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Mannen-kvinnen-og-meg.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Mannen-kvinnen-og-meg.pdf
https://sml.snl.no/heteronormativitet
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Menneskets biologiske og fysiologiske forutsetninger tilrettelegger for en heterofil forståelse, uten at 
dette bør være oppsiktsvekkende eller forutsette identifisering av noen spesifikk normforståelse. 
 
Det som krever læreplanverkets verdi «kritisk refleksjon» er å avdekke den subtile påvirkningen og 
effekten ved å gi inntrykk av at teoretisk analyse og utredning har avdekket en «heteronorm», for 
derved å tilsynelatende åpne et tomrom som fylles med «brudd på normer for kjønn og seksualitet». 
 
Dette betyr ikke at denne anmodningen hevder at «brudd på normer for kjønn og seksualitet» er uten 
vern mot trakassering og diskriminering. Likestillings- og diskrimineringsloven, arbeidsmiljøloven, 
straffeloven og konvensjoner gir rett til å velge eget liv, og til å forvente respekt, aksept og inkludering. 
 
De ressursene og undervisningsoppleggene som Oslo kommune oppfordrer sine skoler å anvende i 
undervisningen går imidlertid lenger enn dette. Identifisering og beskrivelse av «heteronormen» blir 
forstått som en samtidig avvisning av «heteronormen».  
 
Det er altså ikke et avgrenset formål å skape forståelse og aksept for grupper og individer som lever 
andre liv enn definert «heteronormen», men å avvise og erstatte denne med seksualitet og forståelse 
av kjønn som er uten annen forankring enn ressursheftets egen agenda, dvs. verdier, forståelser, språk 
og reformer som representerer «brudd på normer for kjønn og seksualitet.» 
 
Dette har ikke dekning i læreplanverket, opplæringsloven og menneskerettighetene. 
 
FRA KAPITTEL «IKKE-KJØNNSNORMATIVE MENNESKER» 
 

Også om du identifiserer deg som enten kvinne eller mann, jente eller gutt skal dette 
respekteres, og du har krav på å bli omtalt med rett navn og riktig pronomen. 

SKEIV UNGDOM: DIGITAL BROSJYRE: «MANNEN KVINNEN & MEG» SIDE 9 
 
KOMMENTAR: Skolen har ikke mandat til å gi elever den forståelse at de kan kreve å bli tiltalt med det 
pronomen de selv foretrekker, og heller ikke å pålegge elever å etterleve enhver forventning fra andre 
å bli omtalt med det pronomen som til enhver tid blir foretrukket. 
 
Det erkjennes at lov om endring av juridisk kjønn etablerer et juridisk faktum, men dette ressursheftet, 
og andre ressurser som Oslo kommune viser til, viser ikke til juridisk kjønn som grunnlag for pronomen.  
 
Eksempelet her, og andre, hevder at kjønnsidentitet kan være flytende, og at enkelte kan skifte mellom 
ønsket pronomen, både for gutt, jente, kjønnsnøytralt og pronomen for flertall. Selv med lov om 
endring av juridisk kjønn kan det oppstå legitim konflikt med andre personer integritet og rett til å leve 
og ha et språk i samsvar med egen identitet, verdier, samvittighet og integritet. 
 
Statsforvalteren må avklare for skoleeier Oslo kommune at skolene skal være trygge også for elever 
som har et språk for kjønn der pronomen for gutt er han og for jente er hun. Videre må det klargjøres 
at Oslo kommune ikke kan pålegge elever og personale å finne ut fra dag til dag hvilket pronomen, 
enten det er for kjønn eller antall, den enkelte elev ønsker å bli omtalt med. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Mannen-kvinnen-og-meg.pdf
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FRA KAPITTEL «INTERSEX / INTERKJØNN» 
 

Noen personer er født med kropper som ikke entydig anses som mannekropp eller kvinnekropp. 
For noen vil dette være tydelig fra fødsel av, mens for andre vil ikke kroppen utvikle seg 
annerledes enn tokjønnssystemet skulle tilsi før i pubertetsalder. Disse variasjonene kalles for 
interkjønn, fra det engelske begrepet intersex. Videre i denne brosjyren vil vi bruke ordet 
interkjønn som betegnelse. 
 
Vi har i dag liten informasjon om interkjønn på norsk, og det meste av den informasjonen vi har 
er av klinisk art. Informasjonen åpner heller ikke opp for å tenke utenfor det diagnostiske 
rammeverket. De fleste foreldre og familier med interkjønnsbarn blir bare gitt informasjon om 
spesifikke medisinske opplysninger og sosialiseringsønsker. Alternative måter å tenke barnets 
kroppslige og mentale utvikling er sjeldent å finne. De medisinske opplysningene som er oppgitt 
er som oftest ut fra en tokjønnsmodell som gjør det vanskelig å forestille seg eller omfavne 
mangfoldet og interkjønn. 

SKEIV UNGDOM: DIGITAL BROSJYRE: «MANNEN KVINNEN & MEG» SIDE 10 
 
FRA KAPITTEL «DIAGNOSER UNDER INTERKJØNNPARAPLYEN» 

 
 

SKEIV UNGDOM: DIGITAL BROSJYRE: «MANNEN KVINNEN & MEG» SIDE 11 

https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Mannen-kvinnen-og-meg.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Mannen-kvinnen-og-meg.pdf
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KOMMENTAR: Teksten er tendensiøs i den forstand at den ikke beskriver hva det som omtales i 
realiteten dreier seg om. Begrepet intersex er i seg selv tendensiøs idet den kan gi inntrykk av at 
tilstanden er et slags naturlig biologisk forekommende kontinuum mellom de to biologiske kjønn. 
 
Tilstanden er en misdannelse som følge av genetiske feil ved selve konsepsjonen, altså 
sammensmeltingen av egg og sædcelle. Dette kan medføre at fosteret får en feil sammensetning av 
kjønnskromosomene, f.eks. XYY eller XO eller andre kombinasjoner.  
 
Det samme kan skje med andre kromosomer og er velkjent ved Down syndrom, men i de aller fleste 
tilfeller vil foster med slike alvorlige kromosomfeil ikke være levedyktig og ender med spontanabort.  
 
I tillegg kan det forekomme mutasjoner på kjønnskromosomene som koder for misdannelser som gir 
annet kjønnsuttrykk eller misdannelser til tross for korrekt kromosomsammensetning (XY eller XX). 
 
En tredje årsak til misdannelser i kjønnsorganene hos fosteret er hormonproduserende adenomer hos 
mor eller hos fosteret selv. Det kan dreie seg om hormoner som påvirker utviklingen av genitalia 
externa og/eller interna til motsatt kjønn i forhold til det genetikken skulle tilsi. Også i dette tilfellet er 
det en alvorlig medfødt tilstand, misdannelse og funksjonshemning og selvfølgelig ikke noe interkjønn. 
  
I de fleste tilfeller er det heller ikke bare kjønnsorganene som er affisert. I mange tilfeller er også 
utmunningen av urinrøret og til og med endetarmen og analåpningen en del av misdannelsen slik at 
det må foretas en kirurgisk korreksjon på et tidlig stadium. Å fokusere kun på clitoris/penis anomalier 
slik heftet gjør, er helt misvisende. Dette er svært sjeldne tilstander. Det fødes fra 10 til 12 barn i Norge 
hvert år med misdannelser i kjønnsorganene. 
 
Ressursheftet kobler sammen en ideologisk og politisk vedtatt kritikk av «tokjønnsmodellen» med 
påstått medisinsk informasjon om diagnoser. Oslo kommune formidler med dette ressurser og 
undervisningsopplegg som hevder å presentere medisinsk kunnskap, uten faglig dekning for dette. 
 
Dette er ikke forsvarlig. 
 
Det er kjent fra helsetjenesten og utvikling av helsetjenestens retningslinjer at LHBTQ-organisasjoner 
utøver et betydelig press på retningslinjenes utforming. Statsforvalteren må avvise at Oslo kommune 
som Norges største skoleeier, gjør Osloskolen til en arena for dette. 
 
Dersom Oslo kommune ønsker at skolene, med personale, elever og foreldre, skal ha bedre forståelse 
for sjeldne diagnoser, også knyttet til kromosomvarianter, så anbefales kontakt til f.eks. «Frambu 
kompetansesenter for sjeldne diagnoser» og brukerorganisasjoner for de aktuelle diagnosene. 

FRAMBU KOMPETANSESENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://frambu.no/
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FRA KAPITTEL «FORELDRE OG FAMILIE» 
 

I vårt samfunn lærer vi at det bare finnes to kjønn, men det er en forenkling av det mangfoldet 
som faktisk finnes. Mange barn og unge kan føle seg som flere kjønn, midt i mellom kjønn eller 
på andre måter identifisere seg som noe annet enn gutt eller jente 

SKEIV UNGDOM: DIGITAL BROSJYRE: «MANNEN KVINNEN & MEG» SIDE 12 
 
FRA KAPITTEL «HVORDAN SKAPE ET GODT OPPVEKSTMILJØ FOR DITT BARN?» 
 

Vis at du støtter barnet ditt, det kan man gjøre gjennom å gi komplimenter. Være tydelig med 
andre om at du setter pris på måten ditt barn uttrykker kjønn på. Snakk positivt om 
kjønnsmangfold. I tillegg kan man gjerne være litt mer kreativ med kjønn selv også, om man er 
komfortabel med det. La også gjerne barnet få treffe andre kjønnskreative barn og voksne, 
gjerne i regi av organisasjoner som kan tilby veiledning og råd. 

SKEIV UNGDOM: DIGITAL BROSJYRE: «MANNEN KVINNEN & MEG» SIDE 13 
 
FRA KAPITTEL «TIL FOREDLRE / FORESATTE SOM LURER» 
 

Når barnet begynner i puberteten kan man gi pubertetsblokkere som for en periode stopper 
pubertetsutviklingen. Da vil barnet/ungdommen få litt ekstra tid til å tenke seg om og finne en 
trygg identitet før man tar en avgjørelse på hvilken retning kroppen skal utvikle seg i. Om den 
pubertetsutsettende behandlingen stoppes vil barnet gå igjennom den puberteten kroppen er 
programmert til, alternativet er å begynne på kjønnsbekreftende hormoner i form av 
testosteron (maskuliniserende) eller østrogen (feminiserende). Fordelene med å ikke 
gjennomgå puberteten for disse ungdommene kan være at de slipper å kjenne at kroppen 
utvikler seg i en uønsket retning i tillegg vil de kunne trenger færre og mindre inngrep senere i 
livet fordi de slipper å ”reversere” en utvikling i kroppen. 

SKEIV UNGDOM: DIGITAL BROSJYRE: «MANNEN KVINNEN & MEG» SIDE 15 
 
FRA KAPITTEL «BEHANDLING OG HELSEVESEN» 
 

Målet med en kjønnsutforskelsesprosess er at mennesker skal finne eller ha et kjønnsuttrykk, en 
identitet og en kropp som man er komfortabel med. Det finnes ingen fasit på hva som er rett 
for den enkelte når det kommer til behandling. To personer som har mann som identitet kan ha 
forskjellige behov når det kommer til helsehjelp, på samme tid som to personer med forskjellig 
identitet kan ha samme behov for helsehjelp. 
 
Standars Of Care 7 er tydelige på at i tillegg hormoner og kirurgiske inngrep er det mange 
andre strategier som kan hjelpe mot kjønnsdysfori. Retningslinjene er også tydelige på at man 
skal ta utgangspunkt i hvert enkelt menneskes behov, og at helsepersonells oppgave er å 
hjelpe. Helsevesenet skal ikke begrense tilgang til behandling for de av oss som opplever 
kjønnsdysfori. 

SKEIV UNGDOM: DIGITAL BROSJYRE: «MANNEN KVINNEN & MEG» SIDE 18 
 
FRA KAPITTEL «KJØNNSBEKREFTENDE BEHANDLING» 
 

På grunn av de potensielle bivirkningene og det faktum at hormonterapi har til dels store og 
irreversible effekter på kroppen, er det meget viktig at man tar hormoner i samråd med lege og 
under god oppfølging slik at man tar vare på egen kropp og helse. 

SKEIV UNGDOM: DIGITAL BROSJYRE: «MANNEN KVINNEN & MEG» SIDE 20 
 

 

https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Mannen-kvinnen-og-meg.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Mannen-kvinnen-og-meg.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Mannen-kvinnen-og-meg.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Mannen-kvinnen-og-meg.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Mannen-kvinnen-og-meg.pdf
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FRA KAPITTEL «BEHANDLING I NORGE» 
 

Det er noe uklart hvilke diagnosekriterier som legges til grunn for å gi noen diagnosen 
transseksualisme ved NTBS, men det kreves i alle fall at man har en klar identitet som enten 
mann eller kvinne og at man ønsker å gjennomgå det meste av behandling de tilbyr. Flere som 
har vært til utredning sier at de opplever at de må presentere seg selv som veldig feminin eller 
veldig maskulin.  
 
Forskningen som er gjort på feltet sier at mange rapporterer å måtte uttrykke hat og misnøye 
med egen kropp og å ønske kirurgi. Det er også flere som sier at det kreves at man har levd 
som, og følt seg som, enten mann eller kvinne store deler av livet. De siste årene har det blitt 
henvist mellom 100 og 200 personer til utredning hvert år. Av disse er det ca. 30 personer som 
får diagnosen F64.0, transseksualisme. Majoriteten av de som blir henvist blir altså stående 
uten et behandlingstilbud.  
 
NTBS skal følge SOC (standards of care), og de plikter samtidig, som alt annet helsepersonell, å 
følge pasientloven. I tillegg har vi i Norge en anti-diskrimineringslov som sier at man ikke kan 
behandles dårlig på grunn av sin kjønnsidentitet eller sitt kjønnsuttrykk. Les deg opp på 
retningslinjer og lovverk og husk at de plikter å bruke det navnet og det pronomenet du ønske 

SKEIV UNGDOM: DIGITAL BROSJYRE: «MANNEN KVINNEN & MEG» SIDE 21 
 
FRA KAPITTEL «OPERASJONER OG ANNEN IKKE-HORMONELL BEHANDLING» 
 

o Mann til kvinne: 
 

 Brystoperasjoner 

 Genitalekirurgi 

 Feminiserende ansiktskirurgi 

 Kirurgi av adamseple 

 Ikke-kirurgiske inngrep: Hårfjerning: Laser og Elektrolyse 
 

o Kvinne til mann: 
 

 Brystoperasjoner 

 Genitalekirurgi 

 Reproduksjon 
SKEIV UNGDOM: DIGITAL BROSJYRE: «MANNEN KVINNEN & MEG» SIDE 22-23 

 
KOMMENTAR: Sitatene er utdrag fra ressursheftet «Mannen kvinnen & meg» som Oslo kommune 
anbefaler til bruk i skolene. Fremstillingen søker å etablere «kjønnsmangfold» som kompetansemål. 
 
Det uttrykkes målsetting om en «kjønnsutforskelsesprosess», som er nødvendig for å «finne eller ha et 
kjønnsuttrykk, en identitet og en kropp som man er komfortabel med». Videre opplyses det om 
muligheter i helsetjenesten for å motta behandling som kan bringe kroppen mer i samsvar med 
resultatet av en slik «kjønnsutforskelsesprosess». 
 
Skolene, elevene og foreldrene er antakelig ikke oppdatert om konflikter og faglige diskusjoner knyttet 
til kjønnsinkongruens og hvordan forsvarlig helsetjeneste og retningslinjer skal møte denne gruppen. 
 

https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Mannen-kvinnen-og-meg.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Mannen-kvinnen-og-meg.pdf
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Sitatene fra «Mannen kvinnen & meg» antyder uklarhet om NTBS, nå NBTK, og hvilke kriterier denne 
nasjonale enheten har for diagnose. Fremstillingen er i realiteten en sterk underdrivelse av langvarig og 
kraftig kampanjelignende aksjoner mot kompetansemiljøet ved Rikshospitalet. 

NTBK NASJONAL BEHANDLINGSTJENESTE FOR KJØNNSINKONGRUENS 
 
For Statsforvalteren er dette relevant fordi Oslo kommune bringer kritikken mot Rikshospitalet og 
argumentene fra de mest ytterliggående aktørene i denne kritikken, inn i Osloskolen. 
  
Oslo kommune er både skoleeier og eier av «Helsestasjon for kjønn og seksualitet» (HKS), med praksis 
som Oslo kommune forsvarte i kontakt med Statsforvalteren i forbindelse med varsler og tilsyn. 
Utfallet av Statsforvalterens undersøkelser ble etter det vi forstår at HS ikke hadde brutt loven, men 
det ble innskjerpet rutiner for behandling med hormoner til pasienter under 18 år. 

HELSESTASJON FOR KJØNN OG SEKSUALITET 
 
I brev datert 28. februar 2022 fra Oslo kommune til Statsforvalteren (mottatt etter anmodning om 
innsyn), hevder Oslo kommune at gruppen som opplever kjønnsinkongruens «ikke lenger regnes som 
syke, men som naturlige variasjoner i det menneskelige mangfoldet», se lenke til mottatt innsyn: 

INNSYN KONTAKT OSLO KOMMUNE STATSFORVALTEREN HELSESTASJON KJØNN SEKSUALITET 
 
Oslo kommune dokumenterer i sin argumentasjon for «Helsestasjon for kjønn og seksualitet» at det er 
gjort forvaltningsvedtak og politisk vedtak om at kjønnsinkongruens ikke er uttrykk for sykdom. For 
ordens skyld: Denne anmodningen hevder ikke at kjønnsinkongruens i enhver sak uttrykker sykdom. 

OSLO KOMMUNE GIR PRIS TIL HELSESTASJON FOR KJØNN OG SEKSUALITET NOVEMBER 2022 
 
Oslo kommune støtter utvidelse av HKS til nasjonale oppgaver som «nasjonalt kompetansesenter», og 
har søkt Helsedirektoratet om dette. Ambisjonen om en nasjonal funksjon kan ikke forstås på annen 
måte enn at Oslo kommune utfordrer behandlingstjenesten ved Rikshospitalet. 

INNSYN I SPØRSMÅL FRA «SKEIVE SOSIALISTER» OG SVAR FRA OSLO KOMMUNE SEPTEMBER 2022 
ARTIKKEL OM HKS I DAGSAVISEN 6 DESEMBER 2022 

 
HKS ivaretas av byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap, ikke helse. Samme byråd har ansvar både 
som skoleeier og Oslo kommunes agenda sammen med ytterliggående aktører, organisasjoner og 
reformer for kjønn, identitet, seksualitet, reproduksjon, familie og det norske språket for dette. Dette 
gjenspeiles i Oslo kommune styringssignaler til Osloskolene. 
 
Da Helsedirektoratet i 2020 avholdt høring om nasjonal faglig retningslinje for helsehjelp til personer 
med kjønnsinkongruens, leverte Folkehelseinstituttet en uvanlig kritisk høringsuttalelse. FHI viste til 
relevante lovbestemmelser og medisinsk litteratur. Uttalelsen er skrevet av forskere med kompetanse 
på kunnskapsvurderinger, epidemiologisk metode, barnesykdommer, psykologi og psykiatri, samt egne 
jurister. I oppsummeringen oppsummerer FHI opp følgende innvendinger: 
 

• Høringsutkastet bygger på et for svakt kunnskapsgrunnlag og dokumenterer ikke at 
kjønnsbekreftende behandling omfattes av retten til nødvendig helsehjelp. • Forsvarligheten 
ved kjønnsbekreftende behandling er ikke godt nok ivaretatt. • Forutsetningene for å ta 
informerte valg er ikke oppfylt. • Det mangler konkrete anbefalinger av hvordan utredning, 
behandling og oppfølging skal utføres i helsetjenesten. • Kjønnsbekreftende behandling til barn 
under 18 år kan ikke gis uten foreldrenes samtykke. • Det er behov for mer kunnskap for å lage 
en solid faglig retningslinje. • Retningslinjen må sørge for at utprøvende behandling skjer 
innenfor forutsigbare rammer og bidrar til økt forskningsbasert kunnskap om effekt og 
sikkerhet. 

FOLKEHELSEINSTITUTTET HØRING NASJONAL RETNINGSLINJE HELSEHJELP KJØNNSINKONGRUENS 
 

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-kjonnsinkongruens
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon-og-vaksine/helsestasjon-for-ungdom-hfu/helsestasjon-for-kjonn-og-seksualitet-hks/#gref
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/12/22-2343-2Vedtak-Begjaer-innsyn-i-2129739-7-med-vedlegg-OSLO-KOMMUNE-HELSEDIR-STATSFORVALTER.pdf
https://blikk.no/helsestasjon-for-kjonn-og-seksualitet-hks-ingun-wik/oxlo-prisen-til-helsestasjon-for-kjonn-og-seksualitet/226987
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/12/HKS-NASJONALT-KOMPETANSESENTER-SPORSMAL-SVAR-2022.pdf
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/12/DAGSAVISEN-FORSIDE-OG-ARTIKKEL-HELSESTASJON-OSLO-061222.pdf
https://www.fhi.no/om/fhi/uttalelser/horingsuttalelse2/
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Statsforvalteren må vurdere om Oslo kommunes anbefalinger og styringssignaler for undervisning om 
kjønn, kjønnsidentitet og tiltak for å korrigere og endre kroppen er lovlig og forsvarlig. 
 
Statsforvalteren anmodes ved tilsyn å vurdere om det som her dokumenteres ikke bare er brudd på 
opplæringslovens formål, i og med avviket fra forskrift til opplæringsloven og læreplanverket, men 
også et brudd på opplæringsloven § 9 A-2 om «Retten til eit trygt og godt skolemiljø»:  
 

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. 
OPPLÆRINGSLOVEN § 9 A-2 

 
Ved å avvise pr. definisjon at kjønnsinkongruens kan være uttrykk for sykdom, er det risiko for at elever 
i Osloskolen utsettes for brudd på sine menneskerettigheter og opplæringslovens krav til skolemiljø: 
 

Partene anerkjenner barnets rett til å nyte godt av den høyest oppnåelige helsestandard og til 
behandlingstilbud for sykdom og rehabilitering. Partene skal bestrebe seg på å sikre at ingen 
barn fratas sin rett til adgang til slike helsetjenester 

BARNEKONVENSJONEN ART. 24.1 
 

Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til den høyest oppnåelige helsestandard 
både fysisk og psykisk. 

INTERNASJONAL KONVENSJON OM ØKONOMISKE SOSIALE OG KULTURELLE RETTIGHETER ART. 12.1 
 
Statsforvalteren bør også vurdere om Osloskolen, ved den systematiske oppfordringen til undervisning 
om kjønnsidentitet, kjønnsmangfold, at kjønn etableres ved subjektiv identitet og at kroppen kan 
behandles med formål å komme mer i samsvar med identitet, bryter med forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler m.v. Det vises til hele forskriften, med særlig henvisning til § 12: 

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I SKOLER OG BARNEHAGER M.V. § 12 
 
I følger forskriften § 6 skal virksomheter som omfattes av forskriften vært godkjent av kommunen. I 
dette tilfelle er den kommunale helsetjenesten etter det vi forstår ikke ansvarlig for HKS, men har 
ansvar for at skolene i Oslo drives i samsvar med forskriften. Ansvaret antas å ligge til Helseetaten. 
 
Verdialliansen har foreløpig ikke sendt varsel til Oslo kommune v/ Helseetaten om vår vurdering at 
Osloskolen har systematisk og vedtatt avviket fra opplæringsloven, og at dette avviket også omfatter 
forhold som Helseetaten har ansvar for jf. forskrift om miljørettet helsevern. 
 
Statsforvalteren i Oslo og Viken har ansvar for tilsyn med kommunens systemer og internkontroll for å 
ivareta sitt ansvar i forskriften om miljørettet helsevern. Med denne anmodningen bes Statsforvalteren 
også om å vurdere om det er behov for tilsyn med Oslo kommune v/ Helseetaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A79a-2
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
https://lovdata.no/lov/1999-05-21-30/oskn/a12
https://lovdata.no/forskrift/1995-12-01-928/%C2%A712
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FRA KAPITTEL «SEKSUALITET, ORIENTERING IDENTIET OG PRAKSIS» 
 

Hvem du har sex med påvirker ikke kjønnsidentiteten din. Det er fullt lov å være en mann og har 
sex med en kvinne og samtidig kalle deg homo. Hvis du syns homo er en passende identitet for 
deg, så er den det. Det er du som bestemmer hvem du vil ha sex med, og ikke kjønnsidentiteten 
din eller kroppen din. Det er heller ikke alle som ønsker å ha sex med andre. Man kan være 
forelsket og glad i andre mennesker uten å ønske å ha sex. 

SKEIV UNGDOM: DIGITAL BROSJYRE: «MANNEN KVINNEN & MEG» SIDE 24 
 
KOMMENTAR: En kjønnsforståelse som opphever objektive kriterier for kjønn opphever også objektive 
kriteriene for betydningen av begreper som «homo» og «lesbisk». Det er urimelig å oppfordre skolene 
til å anvende undervisningsmateriell og ressurser som overlater til lærer og elever å prøve å forstå hva 
som egentlig formidles, når det, som her hevdes at en mann som har sex med en kvinne samtidig kan 
kalle seg «homo» fordi dette er en «passende identitet». Dette er avanserte forestillinger som er lite 
egnet som grunnlag for undervisning og kompetansemål i skolene. 
 
 

Eksempler på aktuelle hjelpemidler for transfolk: 
 

o Penispumper; for å oppnå ereksjon og midlertidig økt størrelse 
 

o Vester; for å holde fettet på brystkassen inntil kroppen så man ser flatere ut 
 

o Tucking undertøy; designet for å gjøre underlivet flatere  
 

o Packer; ikke erigert penisprotese som gir “bul i buksa” 
 

o Strap on; erigert penis som kan brukes til sex 
 

o Penisprotese; protese som kan ha flere bruksområder, f.eks. ved sex eller som buksefyll 
og mulighet til å stå og urinere 

 
o Blokkere; vaginaformede gjenstander som brukes til å holde en konstruert vagina åpen 

og passe stor. 
SKEIV UNGDOM: DIGITAL BROSJYRE: «MANNEN KVINNEN & MEG» SIDE 25 

 
KOMMENTAR: Dette dokumenterer at Oslo kommune anbefaler undervisningsopplegg og ressurser 
som alminneliggjør og eksponerer elevene for kroppspress. 
 
Dette vurderes å avvike fra opplæringsloven med forskrift og læreplanverk og menneskerettighetene. 
 
Det er også avvik fra forskrift om miljørettet helsevern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Mannen-kvinnen-og-meg.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Mannen-kvinnen-og-meg.pdf
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FRA KAPITTEL «JURIDISKE RETTIGHETER» 
 

I 2014 kom Lov mot diskriminering – en egen lov mot å diskriminere på bakgrunn av blant 
annet kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Hvis du opplever diskriminering på skolen, 
arbeidsplassen eller i helsevesenet, kan du vise til denne loven. Private forhold er dessverre ikke 
omfattet av loven. 

SKEIV UNGDOM: DIGITAL BROSJYRE: «MANNEN KVINNEN & MEG» SIDE 26 
 

Dersom du har opplevd vold eller annen kriminalitet som er grunngitt i hvordan din 
kjønnsidentitet eller ditt kjønnsuttrykk har blitt oppfattet av andre, kan dette anmeldes spesielt 
som hatkriminalitet. Formelt sett regnes ikke det og utøvde vold mot noen på grunn av deres 
kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk som hatkriminalitet i Norge, men det er uansett lurt å melde 
det som hatkriminalitet slik at politiet blir klar over at dette er et problem. 

SKEIV UNGDOM: DIGITAL BROSJYRE: «MANNEN KVINNEN & MEG» SIDE 26 
 
KOMMENTAR: I dag er juridisk status at flere lover på diskrimineringsfeltet er samlet i likestillings- og 
diskrimineringsloven. Denne forstås å regulere vern mot diskriminering, uten å gi hjemmel som en mer 
omfattende rettighetsreform for de orienteringer og identiteter som ressursheftet representerer. 
 
Det noteres at Oslo kommune oppfordrer skolene å bruke ressurshefte som beklager begrensninger i 
Stortingets lovvedtak. 
 
Det er også uheldig at elever i Osloskolen kan oppfatte undervisningsmateriell dithen at vold og 
overgrep som ikke inngår i straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet, derfor ikke kan påtales med 
hjemmel i straffeloven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Mannen-kvinnen-og-meg.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Mannen-kvinnen-og-meg.pdf
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FRA KAPITTEL «MENNESKERETTIGHETER OG YOGYAKARTA-PRINSIPPENE» 
 

I 2006 møttes en gruppe mennesker med spesialkompetanse på menneskerettigheter for å se 
hvordan menneskerettighetene kunne brukes med tanke på retten til kjønnsidentitet og 
seksuell orientering. De lagde et dokument som heter Yogyakarta-prinsippene. Det er en 
universell guide til menneskerettighetene og deres potensielle betydning for kjønnsidentitet og 
seksuell orientering. 
 
Vi vil her nevne noen av tingene Yogyakarta-prinsippene mener må være på plass i et land for å 
ivareta alle borgerne sine menneskerettigheter uavhengig av kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. 
 

o Det må finnes lovgiving som forbyr diskriminering på grunnlag av kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk. 

 
o Et land må ha lover som gir skjerpet straff om motivet er hat basert på kjønnsidentitet 

eller kjønnsuttrykk på alle samfunnsområder, som arbeid, skole og organisasjonsliv  
 

o Tillate at alle kan ha et juridisk kjønn som samsvarer med deres kjønnsidentitet og at 
informasjon om et juridisk kjønnsbytte behandles som konfidensiell informasjon. 

 
o Sørge for at landet ikke har lover og forskrifter som avslører eller tvinger folk til å 

avsløre deres kjønnsidentitet eller transstatus. 
 

o Sørge for at barn under 18 år også får sine rettigheter oppfylt og sin kjønnsidentitet 
anerkjent uten fare for diskriminering og trakassering. 

 
o Sørge for at det finnes kompetent helsepersonell som kan gi god støtte og behandling 

til mennesker som opplever kjønnsdysfori. 
 

o Rett til informasjon om medisinske prosesser og full råderett over egen kropp. 
 

o Rett til å slippe umyndiggjøring, kastrering, ydmykende utredning og tap av kroppslig 
autonomi. 

 
o Sørge for å gi folk opphold om de søker asyl på grunnlag av sitt kjønnsuttrykk eller 

kjønnsidentitet. 
SKEIV UNGDOM: DIGITAL BROSJYRE: «MANNEN KVINNEN & MEG» SIDE 27 

 
KOMMENTAR: Oslo kommune bidrar til feilinformasjon om menneskerettighetene ved å be skolene 
bruke ressurser som hevder at «Yogyakarta-prinsippene» forklarer og tolker menneskerettighetene. 
 
Yogyakarta-prinsippene er strategiske vedtak og uttrykk for reformer og samfunnsendringer med 
grunnlag i ønske om hvordan menneskerettighetene skal forstås, ikke hvordan de faktisk er. 

YOGYAKARTA PRINSIPPENE DE OPPRINNELIGE MARS 2007 
YOGYAKARTA PRINSIPPENE PLUSS 10 NOVEMBER 2017 

 
 
 
 
 
 
 

https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Mannen-kvinnen-og-meg.pdf
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/12/YOGYAKARTA-PRINCIPLES-MARCH-2007.pdf
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/12/YOGYAKARTA-PRINCIPLES-PLUS-10-NOVEMBER-2017.pdf
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FRA KAPITTEL «KJØNNSMANGFOLD I INSTITUSJONER» 
 

Et viktig prinsipp som må ligge til grunn på forhånd er at man alltid respekter et individs 
kjønnsidentitet og pronomen. Dette er en absolutt regel som gjelder uavhengig av om 
mennesker har mottatt kjønnsbekreftende behandling eller ikke. Om man ikke respekterer 
dette er det brudd på norsk diskrimineringslovgivning. Dette er også noe som kan føre til 
straffereaksjoner for den enkelte ansatte eller institusjonen. I praksis vil dette si at man må 
spørre mennesker om hvilken avdeling eller rom de er mest komfortable med å bo på 

SKEIV UNGDOM: DIGITAL BROSJYRE: «MANNEN KVINNEN & MEG» SIDE 28 
 
KOMMENTAR: Lov om endring av juridisk kjønn opphevet tidligere kriterier om inngrep og endringer 
av kroppen for å kunne endre juridisk kjønn, Ressursheftet gir likevel ikke korrekt informasjon når det 
hevdes at det medfører lovbrudd med straffereaksjon å «alltid respektere et individs kjønnsidentitet og 
pronomen». Det er ikke hjemmel i norsk lov eller menneskerettighetene for å hevde slik rettstilstand. 
 
FRA KAPITTEL «VERDEN GÅR FREMOVER» 
 

Vi ser endringer i samfunnet, som holdningsendringer, bedring i helsetjenester og styrking av 
rettigheter. Det hjelper at flere og flere personer er åpne og at en del av oss engasjerer seg i 
påvirkningsarbeid. Før man kan være åpen, er det imidlertid nødvendig å være trygg på seg 
selv. Derfor er det viktig å vite at det er mange med liknende erfaringer som man kan komme i 
kontakt med. 

SKEIV UNGDOM: DIGITAL BROSJYRE: «MANNEN KVINNEN & MEG» SIDE 29 
 
KOMMENTAR: Ressursheftet fremstiller normer for familie, kjønn, seksualitet, foreldreskap, 
reproduksjon og språk, som en utvikling fra fortidens feil og mangler til noe bedre, mer åpent og 
tryggere i fremtiden. Dette er en idealfortelling om samfunnets utvikling.  
 
Skolen bør også tilrettelegge for refleksjon og kritisk vurdering som tar inn over seg at valg i dag har 
konsekvenser for samfunnet i morgen.  
 
Denne anmodningen til Statsforvalteren er ikke utarbeidet for å gjøre livet mer vanskelig for personer 
som er ansatt eller er elever eller deres familiemedlemmer i Osloskolen, men av ærlig uro over at 
offentlig skole i Oslo blir arena for ideologisk og politisk ensretting. 
 
Hvilke konsekvenser vil vi se i fremtiden dersom kjønn ikke aksepteres i helsetjenesten og samfunnet 
som kategori med objektive kategorier, at kroppen endres for å tilpasses identitet, at reproduksjonen 
tilpasses likestilling av alle ulike seksuelle orienteringer, og at tildeling av juridisk nødvendigvis må 
tilpasses dette igjen, at menneskerettigheter med trosfrihet og ytringsfrihet må tilpasses dette igjen? 
 
Rekkevidden og konsekvensen av de reformene Oslo kommune støtter og bringer inn i skolen blir 
underkommunisert og gjort usynlig og utilgjengelig for kritisk refleksjon og demokratisk korrktiv. 
  
FRA SISTE SIDE 
 

Min drømmeverden er en hvor et kjønnsmangfold er normen og hvor man dømmer folk etter 
deres handlinger og ikke etter hvem/hva man er og hvordan man ser ut. 

SKEIV UNGDOM: DIGITAL BROSJYRE: «MANNEN KVINNEN & MEG» SLUTTORD SISTE SIDE 
 
KOMMENTAR: Kjønnsmangfold som ny samfunnsnorm krever endringer og reformer av språket, 
forståelsen av kjønn, seksualitet, reproduksjon, foreldreskap, demokrati, rettssikkerhet og krever 
nytolkning av menneskerettighetene. Forøvrig vises det til kommentarer til andre tekstutdrag.  

https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Mannen-kvinnen-og-meg.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Mannen-kvinnen-og-meg.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Mannen-kvinnen-og-meg.pdf
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4.1.4.4: SKEIV UNGDOM RESSURSHEFTET «RIV GJERDENE»: Publikasjonen presenteres som «et 
normkritisk metodemateriale i antidiskriminerende arbeid»: 
 
FRA FORORDET 
 

Vi ønsker å sette normene som opprettholder diskriminering og forskjellsbehandling i sentrum 
av vår oppmerksomhet, for å bekjempe diskriminering. Minoritetene skal ikke be om aksept fra 
majoriteten, men tvert imot kunne kritisere de normene som opprettholder undertrykkelse. 

SKEIV UNGDOM: RIV GJERDENE, FRA FORORDET VISNINGSARK 2 
 
KOMMENTAR: Det formidles feil forståelsen av «diskriminering». Det er ikke hjemmel for å hevde at 
fravær av reformer og reform av normer slik det kreves vil medføre diskriminering og undertrykking. 
 
FRA «SLIK BRUKER DU METODEMATERIALET» 
 

Enkelte steder vil du støte på karakteren Kim. Kim er en fiktiv karakter som vi har laget for å 
eksemplifisere hvordan normene i samfunnet kan lede til diskriminering av de av oss som bryter 
med de. Kims far er fra Etiopia og moren er fra Norge. Kim identifiserer seg som noe annet enn 
kvinne og mann, og bruker derfor hen som personlig pronomen. Hen er også bifil, og har en 
hørselsnedsettelse. Kim bryter altså både hvithetsnormen, tokjønnsnormen, heteronormen, og 
funksjonalitetsnormen i det norske samfunnet. Dette gjør at hen støter på ulike former for 
diskriminering i veikrysset mellom disse identitetene. I tillegg til disse normbrytende 
identitetene, er Kim også sykepleierstudent, noe som gir hen privilegier i enkelte 
sammenhenger. 

SKEIV UNGDOM: RIV GJERDENE, FRA FORORDET VISNINGSARK 3 
 
FRA KAPITTEL «NORMKRITIKK OG INTERSEKSJONALITET» 
 

Problemet med dette er at toleranse gir normfølgere muligheten til å ha meninger om 
marginaliserte grupper. Dette innebærer et makthierarki, fordi noen har makt til å tolerere, 
mens andre må godta å bli tolerert. 

SKEIV UNGDOM: RIV GJERDENE, FRA FORORDET VISNINGSARK 4 
 

KONKLUSJON: Toleranse innebærer et makthierarki der de av oss som følger normen har makt 
til å velge hva som kan tåles. Det uttrykker samtidig at det er noe som ikke er helt som det skal, 
men at vi kan åpne litt opp for det likevel. Samtidig må de av oss som ikke følger normen ha 
andres tillatelse til å være seg selv. Ved å tolerere noen andre setter en opp et skarpt skille 
mellom seg selv og den andre, og fremhever de sidene ved den andre personen som en synes er 
litt rare. Dermed bygger en også opp under skillet mellom ”oss” og ”dem”, selv om intensjonen 
egentlig er å bryte ned nettopp dette skillet. 

SKEIV UNGDOM: RIV GJERDENE, VISNINGSARK 7 
 

KONKLUSJON: Ulike former for marginalisering fungerer forskjellig, men har også likhetstrekk. 
Ofte er det vanskelig å se privilegier vi ikke selv har, men lettere å se det når vi ikke har de. Å 
sammenligne med andre kan dermed gjøre det enklere å sette seg inn i andre sin situasjon. 
Samtidig skiller også hvite privilegier og heteroprivilegier seg fra hverandre avhengig av hvilke 
andre sosiale kategorier personen tilhører. Ei heterofil kvinne som er funksjonsnedsatt og 
uføretrygda vil ha en helt annen posisjon enn ei heterofil kvinne med topplederstilling. 

SKEIV UNGDOM: RIV GJERDENE, VISNINGSARK 9 
 
KOMMENTAR: Ressursheftet dokumenterer at aksept og toleranse ikke er målet, fordi dette oppfattes 
som stadfestelse av et påstått makthierarki. Målet er reform og regulering, også av andres rettigheter. 

https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Riv-Gjerdene.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Riv-Gjerdene.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Riv-Gjerdene.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Riv-Gjerdene.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Riv-Gjerdene.pdf
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FRA KAPITTEL «NORMBRUDD OG IDENITET» 
 

Kim både bryter og følger normer i hverdagen, og en kan derfor si at Kim i noen situasjoner er 
en normbryter mens hen i andre tilfeller er en normfølger. Kim bruker pronomenet hen og har 
en kjønnsidentitet som bryter med normen om at det kun finnes to kjønn, og at kropp og kjønn 
er det samme. 

SKEIV UNGDOM: RIV GJERDENE, VISNINGSARK 11 
 

SKJEMA: 
ARK 1: JEG ER! 
ARK 2: SOSIAL TILHØRIGHETSPROFIL 

SKEIV UNGDOM: RIV GJERDENE, VISNINGSARK 14 
 
KOMMENTAR: Interseksjonalitet som analyse er relevant og gir forståelse av sammensatte faktorer 
samvirke til personer og gruppers samlede liv- og levekår. 
 
Det vurderes likevel at analyse basert på interseksjonalitet har en underliggende agende og strategi for 
å sidestille seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og forhold tilhørende en samlet kategori 
«skeiv» med diskrimineringsgrunnlag som f.eks. etnisk opprinnelse, hudfarge og funksjonsnedsettelse, 
på tross av at det er grunnleggende forskjeller i premissene for forskjellige diskrimineringsgrunnlag. 
 
FRA KAPITTEL «MAKT» 
 

Kims medstudenter med normativ hørsel har sannsynligvis aldri tenkt på hvordan det er å ikke 
høre hva foreleseren sier. Dette illustrerer en viktig side ved det å ha makt, nemlig de 
privilegiene det medfører å ikke bryte normer 

SKEIV UNGDOM: RIV GJERDENE, VISNINGSARK 16 
 

KONKLUSJON: … Men selv om normene av og til kan fremstå som naturgitte for de av oss som 
følger de, så er vi alle er med på å skape og videreføre dem gjennom måten vi handler og 
snakker på. Det betyr at vi også har makt til å være med på å endre de, og til å skape et mer 
inkluderende samfunn. I situasjoner hvor en selv er priviligert er det viktig å lytte til de av oss 
som opplever å bli diskriminert, samt å kritisk granske hvordan våre egne handlinger og måter 
å snakke på bidrar til å videreføre diskriminerende normer. 

SKEIV UNGDOM: RIV GJERDENE, VISNINGSARK 17 
 

SKJEMA: 
FRIKSJON PÅ GRUNN AV FORESTILLINGER OM: 

 
Eksempler på mikroaggresjoner: 
 

o Ciskvinne til transkvinne: “Du er jo penere enn meg jo!” 
o Hvite til folk med afrohår: “Kan jeg ta på håret ditt?” 
o Heterofile/homofile til bifile: “Klarer du ikke å bestemme deg for hvem du liker?” 
o Gutt til jente: “Du er ikke som andre jenter, du er jo kul.” 

SKEIV UNGDOM: RIV GJERDENE, VISNINGSARK 18 
 

Det viktigste bidraget normkritikk kan komme med er å påpeke hvor tilfeldig mange normer er 
og hvor unødvendig det er at noen normbrudd gjør hverdagen vanskelig for de av oss som ikke 
er innenfor normen. Enten det er basert på normer knyttet til kjønn, seksualitet, hudfarge eller 
funksjon så bør vi strebe mot et samfunn med så mye teflonbelegg som overhodet mulig. 

SKEIV UNGDOM: RIV GJERDENE, VISNINGSARK 19 

https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Riv-Gjerdene.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Riv-Gjerdene.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Riv-Gjerdene.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Riv-Gjerdene.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Riv-Gjerdene.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Riv-Gjerdene.pdf
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ØVELSE TOALETTLEKEN: 

 
I denne øvelsen skal deltakerne finne på nye toalettskilt. Innled øvelsen med å snakke om hvilke 
toalettskilt som allerede finnes i samfunnet - herre-, dame- eller handicaptoalett. Be deretter 
gruppen om å komme opp med relativt nøytrale kategorier i motsetningspar, for eksempel 
høye/lave, unge/gamle, store hender/ små hender, krøllete hår/slett hår. Skriv opp disse på 
tavla. Del deltakerne inn i mindre grupper og la gruppene velge et sett med kategorier som de 
skal tegne toalettsymboler til. Gruppen skal også komme opp med argumenter for hvorfor folk 
fra de ulike kategoriene ikke kan gå på samme toalett. 

SKEIV UNGDOM: RIV GJERDENE, VISNINGSARK 19 
 

PRIVILEGIELISTE: 
31 punkter 

SKEIV UNGDOM: RIV GJERDENE, VISNINGSARK 22 
 

SPØRSMÅL TIL ET SKRITT FREM: 
31 spørsmål 

SKEIV UNGDOM: RIV GJERDENE, VISNINGSARK 25 
 
KOMMENTAR: Ressursheftet leverer analyser som gir inntrykk av å avdekke ny innsikt, men det 
underliggende budskapet er at det avdekkes strukturerer for diskriminering som må kompenseres med 
reformer. Problemet er at disse reformene, og begrunnelsen for dem, krever regulering av andre 
diskrimineringsgrunnlag og deres rettigheter, og ny tolkning av menneskerettighetene. 
 
FRA KAPITTEL «KJØNNSNORMER» 
 

TOKJØNNSNORMEN: Cisnormen henger sterkt sammen med en tanke om at det bare finnes to 
kjønn, nemlig mann og kvinne. Denne normen forsterkes av at vi i Norge kun har to juridiske 
kjønn. Tokjønnsnormen og cisnormen går hånd i hånd og legger til grunn en forventing om at 
det kun finnes to typer kropper og at alle menn har penis og alle kvinner har vagina. På denne 
måten blir mangfoldet av både kjønnsidentiteter og kroppslige kjønn usynliggjort. Alle kropper 
er forskjellige fra hverandre, og noen av oss har kropper som ikke kan kategoriseres som det 
som ofte omtales som «kvinnekropper» eller «mannskropper». Det finnes altså større variasjon 
i kroppslige kjønn enn det mange er vant til å tenke på. De av oss som faller utenfor disse 
kategoriene kan kalles intersex 

SKEIV UNGDOM: RIV GJERDENE, VISNINGSARK 28 
 

ØVELSE RAMMENE, MÅL: På tross av at det finnes flere enn to kjønn, så opererer vi ofte likevel 
med bare to kategorier i samfunnet. Man kan si at vi har to rammer som vi forventer at alle 
skal passe inn. Enten skal en være i gutte/manne-rammen, der det mandige finnes, eller så skal 
en være i jente/kvinne-rammen, der det kvinnelige finnes. Målet med denne øvelsen er å skape 
en bevissthet rundt hvordan vi alle er med på å lage disse rammene gjennom måten vi snakker 
og handler på, samt å finne ut hva vi kan gjøre for å bidra til å viske ut rammene slik at det blir 
enklere for alle å være og uttrykke seg som de selv vil. 

SKEIV UNGDOM: RIV GJERDENE, VISNINGSARK 30 
 

ØVELSE NAVNELEK MED KJØNNSTVIST, MÅL: Navn assosieres ofte med spesifikke kjønn. Denne 
øvelsen handler om å få øynene opp for hvordan vi som regel antar folk sin kjønnsidentitet ut 
fra navnet deres, og at vi ofte kjønner hverandre gjennom navn. Et annet mål er å lære opp 
deltagerne i å respektere valgt pronomen. 

SKEIV UNGDOM: RIV GJERDENE, VISNINGSARK 31 

https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Riv-Gjerdene.pdf
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KOMMENTAR: Ressursheftet analyserer ikke hvilke kriterier som former subjektiv og individuell 
kjønnsidentitet. Stereotypiske kjønnsroller kan forstås som forutsetning for hva som er maskulint og 
hva som er feminint, og dermed forstås som uttrykk for annen kjønnsidentitet enn kroppens kjønn. 
 
FRA KAPITTEL «NORMER KNYTTET TIL SEKSUALITET» 
 

I måten vi snakker om å være for eksempel heterofil, homofil og bifil, så kan det virke som om 
seksualiteten er én ting og at den er uforanderlig for evig og alltid. Derfor deler vi opp begrepet 
seksualitet i ulike komponenter, for å synliggjøre at seksualiteten er mangfoldig og foranderlig. 
Vi tiltrekkes mye forskjellige, og kan ha lyst til å ha sex på mange forskjellige måter. Hva og 
hvem vi tiltrekkes av er ikke alltid synonymt med hvem vi forelsker oss i, ei heller med vår 
seksuelle praksis eller hva vi definerer som vår seksuelle identitet. Hvordan og med hvem en 
ønsker å ha sex med kan ofte variere og forandre seg med tiden. 

SKEIV UNGDOM: RIV GJERDENE, VISNINGSARK 34 
 
KOMMENTAR: Denne anmodningen kritiserer ikke dette ressursheftet i seg selv. Problemet er at Oslo 
kommune sender det til skolene med oppfordring om å bruke det som ressurs i undervisningen, med 
formål å dekke verdier og kompetansemål i opplæringsloven og læreplanverket. 
 

Til grunn for heteronormen ligger cisnormen, altså idéen om at det ikke finnes mer enn to 
kjønn, nærmere bestemt menn og kvinner. Normer knyttet til kjønn og normer knyttet til 
seksualitet virker i samspill og som en del av heteronormen. Kjønnsnormer og forventninger til 
hvordan gutter og jenter skal være, hva som er mannlig og hva som er kvinnelig, er basert på 
forventningen om at menn ønsker å til - trekke seg kvinner og omvendt. I tillegg til 
forventninger til hvordan gutter og jenter skal se ut og te seg, så finnes det forventninger til 
hvordan de skal være seksuelle. 

SKEIV UNGDOM: RIV GJERDENE, VISNINGSARK 34 
 

REFLEKSJONSSPØRSMÅL: 
 

o Hvorfor setter vi som oftest folk sammen i par, og ikke i relasjoner hvor flere enn to 
lever sammen? 

 
o Hvem er det minst sannsynlig at ville vært sammen, og hvorfor tenker de slik?  

 
o Diskuter hvordan det har seg at folk ofte plasserer mennesker som ligner hverandre 

sammen, for eksempel hvite med hvite eller middel klasse med middelklasse? 
 

o Hvilke forventninger/normer er det som spiller inn når vi bestemmer hvem som passer 
sammen med hvem? 

 
o Hvordan spiller kategorier som klasse, hudfarge, religion, funksjonalitet og kjønn inn 

når vi bestemmer hvem som passer sammen med hvem?  
 

o Hvilke av disse parene tror dere får mest/minst oppmerksomhet på gata? Hvorfor? 
 

o Hvordan påvirker disse forventningene/normene menneskene på bildene?  
 

o Hvordan påvirker våre forventninger andre menneskers muligheter? 
o SKEIV UNGDOM: RIV GJERDENE, VISNINGSARK 37 

 
 

https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Riv-Gjerdene.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Riv-Gjerdene.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Riv-Gjerdene.pdf
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FRA KAPITTEL «SKRÅBLIKK PÅ RELIGION» 
 

I dette kapittelet har vi imidlertid valgt å fokusere på de tre abrahamsreligionene, nemlig 
jødedom, kristendom og islam. Dette er religioner som ofte blir misbrukt til å fordømme 
kjønnsminoriteter og seksuelle minoriteter med henvisninger til hva som står i de religiøse 
tekstene, nærmere bestemt Thoraen (Jødedom), Bibelen (Kristendom) og Koranen (Islam). 

SKEIV UNGDOM: RIV GJERDENE, VISNINGSARK 39 
 

Det kommer kanskje som en overraskelse på mange at en av Bibelens vakreste 
kjærlighetshistorier er mellom to menn. Historien om Jonatan og David er en spennende og 
hjerteskjærende fortelling om to menn som elsker hverandre, men hvor det aldri blir de to. 
Jonatan er sønn av hebreerkongen Saul, og når den unge David utfordrer Sauls kongemakt, blir 
fortellingen om David og Jonatan en fortelling om håpløs kjærlighet. Det minner om Romeo og 
Julie og kanskje var det nettopp denne fortellingen Shakespeare hadde i bakhodet da han skrev 
sitt klassiske verk. Men David og Jonatans kjærlighet er ikke enkel å oppdage i norske bibler; 
maskulin kjærlighet oversettes nemlig konsekvent med ordet vennskap 

SKEIV UNGDOM: RIV GJERDENE, VISNINGSARK 40 
 

På tross av at Rut til slutt gifter seg med en mann, er det skildringen av den nære og kjærlige 
relasjonen mellom de to kvinnene som vil dele livet sammen, som står i fokus gjennom hele 
teksten. De viktigste ordene i teksten sies av en kvinne til en annen kvinne, og det er fra denne 
teksten at linjen «til døden skiller oss ad» fra ekteskapsritualet henter sitt utspring. Ruts sønn 
beskrives også som Noomis sønn, og dette kan tolkes som en positiv holdning til familier med 
flere foreldre. 

SKEIV UNGDOM: RIV GJERDENE, VISNINGSARK 41 
 
KOMMENTAR: Ressursheftet tolker nære vennskap og relasjoner som uttrykk for seksuell orientering. 
Det er urimelig at personlige og nære relasjoner blir fremstilt som om personlig nærhet nødvendigvis 
er uttrykk for en likekjønnet seksuell relasjon. 
 
Elever i skolen må gis anledning til å ha menneskelige relasjoner som er nære, fortrolige og gjensidige, 
uten at det samtidig er en seksuell dimensjon i relasjonen, uten at skolen tolker og utlegger at slike 
relasjoner også er uttrykk for seksuell intimitet og orientering.  
 
Ressursheftets fremstilling av bibelske tekster bidrar til at elever fratas tryggheten og gleden ved å 
etablere nære personlige relasjoner, fordi skolen bekrefter at fortrolighet og nærhet også inkluderer 
seksuell intimitet. Dette kan også skape usikkerhet om personlig og naturlig grensesetting, fordi 
skolens tolkning av tekster som uttrykker personlige relasjoner og nærhet, forutsetter at det slike 
relasjoner også omfatter seksuell intimitet, selv om dette ikke fremgår av teksten. Osloskolen utsetter 
med dette elevene for grenseoverskridende og invaderende undervisning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Riv-Gjerdene.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Riv-Gjerdene.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Riv-Gjerdene.pdf
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FRA KAPITTEL «VEIEN VIDERE» 
 

HANDLINGSPLAN: En god start kan også være å skrive en handlingsplan om hvordan en skal 
jobbe normkritisk med likestillingsspørsmål og mot diskriminering på skolen, jobben, 
organisasjonen eller andre steder hvor en ferdes. Det er viktig å bruke tid på å formulere 
hovedmålet, sikre at alle i gruppen har eierskap til prosessen, og at alle er med på hvorfor disse 
spørsmålene er viktige å jobbe med. Vær tydelig på hvem som har ansvar for hvilke 
arbeidsoppgaver, når det skal være gjort, og hvordan det følges opp. Det er lurt å gi noen 
hovedansvaret for å se til at alle aktiviteter gjennomføres, men det er samtidig viktig at 
arbeidet for like - stilling og mot diskriminering er et felles ansvar som gruppen må jobbe 
sammen for. Pass også på at arbeidet innad i gruppen også baserer seg på normkritikk, 
likestilling og ikke-diskriminering. 

SKEIV UNGDOM: RIV GJERDENE, VISNINGSARK 46 
 

ØVELSE: ET KJØNNSLØST SAMFUNN, MÅL: Samfunnet er organisert etter normer og 
oppfatninger av kjønn. I denne øvelsen skal vi reflektere over hvordan samfunnet ville sett ut 
det uten kjønn og kjønnsinndeling, og hvilke fordeler det vil kunne gi oss. 

SKEIV UNGDOM: RIV GJERDENE, VISNINGSARK 47 
 
KOMMENTAR: Anbefalingen om handlingsplaner gjør skolene til arena for ideologisk og politisk 
skolering, som ledd i en mer omfattende reform av hele samfunnet. Opplæringsloven, læreplanverket 
og menneskerettighetene blir kun overflatiske referanser, men reelt er dette rammeverket satt til side. 
 
Oslo kommune fremmer ressurser og undervisningsopplegg som både vil pålegge skolene med ansatte 
og elever å anvende den enkelte elevs personlig til enhver tid foretrukne pronomen, samtidig som det 
er et mål å nå frem til et kjønnsløst samfunn. Dette fremstår som selvmotsigende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Riv-Gjerdene.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Riv-Gjerdene.pdf
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FRA NORMKRITISK ORDLISTE 
 

o Abrahamsreligionene 
o Andregjøring 
o Annerledesgjøring 
o Aseksuell 
o Bifil 
o Binær 
o Cisnormen 
o Cisperson 
o Cross-dressing 
o Diskriminering 
o Drag 
o Etnisk tilhørighet 
o Etnosentrisk 
o Feminisme 
o Funksjonsnorm 
o Funksjonshindringer 
o Funksjonsbegrensning 
o Hatkriminalitet 
o Hersketeknikker 
o Heterofil 
o Heteronorm 
o Homofil 
o Homonegativisme 
o Homofobi 
o Hvithetsnormen 
o Identitet 
o Interkjønn/intersex 

o Interseksjonalitet 
o Intergender 
o Islam 
o Jødedommen 
o Kirke 
o Kjønnsidentitet 
o Kjønnsuttrykk 
o Kjønnsbekreftende 

behandling 
o Klasse 
o Komme ut 
o Koranen 
o Krenkelse 
o Kristendom 
o Kvinne 
o Lesbisk 
o LGBTQIA  
o Likestilling 
o Likeverd 
o Maktstrukturer 
o Mann 
o Mikroaggresjoner 
o Monogami 
o Moské 
o Normer 
o Normbryter 
o Normfølger 

o Panfil 
o Parnormen  
o Polyamori 
o Privilegier 
o Rasifisert 
o Rasisme 
o Religion 
o Religiøs 
o Sekulær 
o Skeiv 
o Sexisme 
o Stereotypi 
o Synagoge 
o Talmud 
o Toleranse 
o Toleransepedagogikk 
o Torah 
o Tilgjengelighet 
o Tokjønnsnormen 
o Trakassering 
o Transfobi 
o Transperson 
o Transseksualisme 
o Transvestitt 
o Universell utforming 

SKEIV UNGDOM: RIV GJERDENE, VISNINGSARK 58 - 61 
 
Noen av begrepene i ordlisten: 
 

KJØNNSBEKREFTENDE BEHANDLING: Et begrep brukt for alle typer behandling som bidrar til at 
en person skal kunne fungere i overensstemmelse med sin kjønnsidentitet, for eksempel 
hormonbehandling, kirurgi, terapi, hårfjerning, stemmetrening med mer. Hvilke grep en må 
gjøre er ofte avhengig av hva samfunnet forventer at en må gjøre for å kunne passere som et 
bestemt kjønn. 
 
KVINNE: Sekkebetegnelse for personer som har en kvinnelig kjønnsidentitet, og uavhengig av 
kropp og/eller kjønnsorgan. 
 
MANN: Sekkebetegnelse for personer som har en mannlig kjønnsidentitet, og uavhengig av 
kropp og/eller kjønnsorgan.  
 
TOLERANSEPEDAGOGIKK: Begrep som er utviklet for å beskrive antidiskrimineringsmetoder 
som har som mål å skape toleranse for ulikhet og mangfold. Dette er den mest vanlige 
tilnærmingen til antidiskriminering de siste tiårene. Innebærer ofte at de av oss som har makt 
og privilegier skal oppdras gjennom kunnskap og empati til å være hyggelige med de av oss 
som blir diskriminert, uten at en fokuserer på rådende normer og forventninger i samfunnet.  

 
KOMMENTAR: Dette er nok en ordliste i den samlede anbefalingen fra Oslo kommune om ressurser, 
publikasjoner og undervisningsopplegg. Dette dokumenterer språkets betydning i strategiene for å 
endre samfunnet, og at Oslo kommune støtter ideologisk og politisk skolering med slik agenda i skolen. 

https://skeivungdom.no/app/uploads/2021/11/Riv-Gjerdene.pdf
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4.1.4.5: SKEIV UNGDOM RESSURSHEFTET «SKEIVT BLIKK RUS OG HELSE»: 
 
FRA KAPITTEL «HVA ER NORMER OG MINORITETSSTRESS» 

 
Vi i Skeiv Ungdom ønsker et samfunn fri for disse kjønnsnormene, slik at vi alle kan uttrykke oss 
slik vi selv ønsker. Det er det Skeiv Ungdom mener når vi sier at vi er en normkritisk 
organisasjon. 

SKEIV UNGDOM: DIGITAL BROSJYRE RUS OG HELSERIV GJERDENE, SIDE 15 
 

CHEMSEX: Ordet beskriver et fenomen som har sin opprinnelse i det skeive miljøet, først og 
fremst blant menn som har sex med menn. Ved chemsex kombineres sex bevisst med bruk av 
ulovlige rusmidler. (Kilde: Rusopplysningen) 

SKEIV UNGDOM: DIGITAL BROSJYRE RUS OG HELSERIV GJERDENE, SIDE 24 
 

HVA ER CHEMSEX? Chemsex er et begrep som beskriver sex som er påvirket av «chemicals», 
eller rusmidler. Som nevnt kan rusmidler bidra til mer nytelse og utholdenhet, og her er det 
noen spesifikke rusmidler som brukes mer enn andre. Eksempler på disse er GHB, ketamin og 
amfetamin med flere. Begrepet «chemsex» beskriver et fenomen som har sitt utspring i det 
skeive miljøet, først og fremst blant menn som har sex med menn. Chemsex skjer gjerne på 
egne fester hvor menn treffes for å ha sex med hverandre, og sexen kan i noen tilfeller pågå 
over flere dager. De siste årene har det vokst frem en egen chemsex-subkultur på sjekkeapper 
og nettsamfunn. Chemsex medfører en del unike utfordringer og risikomomenter knyttet til 
både rus og sex. Du kan lese mer om chemsex og finne risikoreduserende råd på nettsiden til 
Chemfriendly Norge: chemfriendly.no. 

SKEIV UNGDOM: DIGITAL BROSJYRE RUS OG HELSERIV GJERDENE, SIDE 26 
 

CHEMFRIENDLY NORGE EGENOMTALE I ENHETSREGISTERET: Skadereduksjonsarbeid i miljøer 
som kombinerer rusmiddelbruk og sex, blant annet gjennom utdeling av rent brukerutstyr og 
prevensjon, informasjon om sikrere sex og tryggere rusmiddelbruk, hjelp og støtte til personer 
som ønsker å slutte med eller redusere sin rusmiddelbruk og likemannsarbeid. 

CHEMFRIENDLY NORGE NØKKELOPPLYSNINGER FRA ENHETSREGISTERET 
 

KOMMENTAR: Ressursheftet inngår i den samlede fremstillingen av det forståelses- og språkuniverset 
som Skeiv Ungdom representerer for kjønn, seksualitet og brudd med normer. 
 
Ressursheftet introduserer elevene for «chemsex» og organisasjonen «Chemfriendly Norge». Det 
henvises til subkulturer, organisasjoner og nettsted for praksis med sex i kombinasjon med rusmidler.  
 
Ressursheftet hevder at det som formidles bare er «kjærlighet, kunnskap og brukerutstyr», og at målet 
er å «spre kunnskap om risikoreduserende og overdoseforebyggende rusbruk blant skeive og 
sexarbeidere i Norge.» Spørsmålet er om publikasjonen samtidig kan introdusere elevene for sitt 
univers med temaer og problemstillinger utenfor den virkeligheten de fleste elevene kjenner til. 
 
Organisasjonen og nettstedet som elevene blir introdusert for leder til et helt nytt univers, som elever i 
grunnskolen ikke har forutsetning for å behandle med kritisk avstand og personlig grensesetting. 
Informasjonen er antakelig mer relevant for skolens personale, og fagmiljøer med kompetanse til å 
bistå ungdom på forskjellige oppvekstarenaer, enn som ressurshefte for grunnskolene i Oslo. 
 
Ved anvendelse i skolen må også dette ressursheftet møte kritisk refleksjon, og ikke uten videre bli lagt 
til grunn for undervisningen, slik Oslo kommune gir inntrykk av. 

ORGANISASJONEN CHEMFRIENDLY NORGE 

https://skeivungdom.no/app/uploads/2022/10/SkU_Rus_Brosjyre_digital_web-komprimert.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2022/10/SkU_Rus_Brosjyre_digital_web-komprimert.pdf
https://skeivungdom.no/app/uploads/2022/10/SkU_Rus_Brosjyre_digital_web-komprimert.pdf
https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=923988343
https://chemfriendly.no/
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4.1.5: OSLO KOMMUNE INFOPAKKE PÅ FELLES INTRANETT: 13. juni 2022 ble det mottatt innsyn i 
oversikt over innholdet på Oslo kommunes intranett og invitasjon som til deltagelse i Pride-paraden: 
 

FRA UNDERTEGNEDE: Viser til innsynsbegjæring om ytterligere informasjon angående markering 
av Pride. Helt spesifikt ønskes det innsyn i følgende: 

 
1) Infopakken med plakater, bilder m.m. som brevet viser til 
2) Slagordet som Osloskolen skal benytte i paraden 
3) All ytterligere informasjon som har kommet til, og som det ble vist til i brevet. 

 
SVAR: Svar på innsyn under punkt 1.: Viser til vedlegg "Informasjon Pride Oslo kommunes felles 
intranett" hvor informasjonen du etterspør er kopiert fra Oslo kommunes felles intranett. 
Informasjonen er kopiert inn i vedlegget fordi Oslo kommunes felles intranett kun er tilgjengelig 
for ansatte i Oslo kommune.  
 
Svar på innsyn under punkt 2.: 
Viser til vedlegg "Invitasjon til Pride-parade" som er sendt alle skoler i Oslo. 
Paroleteksten er: Osloskolen for alle - elsk hvem du vil  
 
Svar på innsyn under punkt 3.: 
Viser til vedlegg "Invitasjon til Pride-parade" som er sendt til alle skoler i Oslo. 

INFORMASJONSARK OM OSLO PRIDE INFOPAKKE OSLO KOMMUNE FELLES INTRANETT 
 

FRA TEKST I INVITASJONEN:  
 
Invitasjon til å delta i Oslo Prides parade 25. juni. Vi inviterer alle som føler tilhørighet til 
Osloskolen til å delta under vår egen parole i Oslo Prides parade: 
 
Osloskolen for alle - elsk hvem du vil 
 
Oslo Pride er Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold, og hele Oslo kommune 
deltar i markeringen. Lørdag 25. juni deltar Osloskolen for første gang samlet i den fysiske 
Pride-paraden under parolen: Osloskolen for alle- elsk hvem du vil. Vi inviterer elever, foresatte, 
søsken, ansatte og andre som føler tilhørighet til Osloskolen til å delta. 

UTDANNINGSETATENS INVITASJON TIL OSLOSKOLEN TIL Å DELTA I OSLO PRIDE PARADE 
 

FRA INFORMASJONSARKET OM INNHOLDET I INFOPAKKEN OG LENKER VIDERE I INTRANETTET:  
 
Kommunens deltakelse i Oslo Pride vil synliggjøre Oslo kommune som en arbeidsplass med rom 
for mangfold og hvor vi støtter opp om våre kolleger, uansett kjønn, seksualitet, etnisitet, 
religion eller livssituasjon.  
 
Kommunens overordnede budskap er: Åpen by, åpen arbeidsplass. Vi oppfordrer virksomhetene 
i kommunen til å markere Pride lokalt. Lag gjerne et video-bidrag fra din virksomhet.  
 
Skoler, barnehager, fritidsklubber, sykehjem og andre virksomheter som opplever hærverk og 
vandalisering av regnbueflagg og symboler, anbefales å melde slike hendelser til politiet. Si 
også ifra til aktuell, bydel, etat eller byrådsavdeling.  
 
 
 
 

https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/06/Informasjon-Pride-Oslo-kummunes-felles-intranett-002.pdf
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/06/Invitasjon-til-Pride-parade-OSLO-UTDANNINGSETATEN.pdf
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Nedenfor kan du laste ned innholdet i informasjonspakken:  
 
Plakater, illustrasjoner og filer til sosiale medier 
 

o Plakater med regnbueflagg og Oslologo (PDF) 
o Plakater med Philadelphiaflagg og Oslologo (PDF) 
o Plakater med Transflagg og Oslologo (PDF) 
o Fargeleggingsark til bruk i barneskolen / barnehagen (PDF 
o Illustrasjonspakke (Zip fil med vektorkompatibel PDF for print og PNG for SoMe) 
o Regnbueflagg, Philedelphiaflagg, Transflagg og Progressflagg (A4, PDF) 
o Skeivt kulturår logoer (Zip-mappe) 
o Eksempel på sammenstilling av logoene til Skeivt Kulturår og Oslo kommune 
o Profilbilder og bannere til sosiale medier (zip-mappe) 
o Mailsignatur med alternative regnbueflagg  

 
Politiske dokumenter: 
 

o Stolt og fri - Handlingsplan for kjønn-, kjønnsuttrykk- og seksualitetsmangfold 2020-
2023 (PDF) 

o Mangfoldets muligheter – om OXLO, Oslo Extra Large (Byrådens sak 152/12) (PDF) 
o OXLO Verdiplakat (Kommunen)  
o OXLO Verdiplakat (Befolkningen) 

UTDANNINGSETATEN: INFORMASJON OM OSLO-PRIDE INFORMASJONSPAKKE PÅ FELLES INTRANETT 
 
KOMMENTAR: Innsynet ga ikke adgang videre inn i intranettet, men det som foreligger vurderes å gi 
tilstrekkelig dokumentasjon på skoleeiers formål med oppfordringen til Osloskolen. Oslo Pride forstås 
som et samlet uttrykk for verdier, budskap, forståelser og politiske ambisjoner, av langt større 
rekkevidde enn det Oslo kommune uttrykker som «skeiv kjærlighet og mangfold». 
 
Mange elever og deres foreldre representerer verdier, kunnskapsgrunnlag, religiøse og filosofiske 
overbevisninger som medfører at en slik feiring som skoleeier oppfordrer til og tilrettelegger for, 
oppleves som grenseoverskridende invadering av elevers personlige integritet og menneskerettigheter. 
 
Det er diskutert flere steder i denne anmodningen hva som kan utledes av deltagelse i Pride. Noen 
avgrenser deltagelse til å uttrykke støtte til verdier som «mangfold», «inkludering» og «retten til å 
elske den man vil.» Det kan likevel ikke avvises at personer, arbeidstagere, elever og foreldre, også kan 
oppfatte at deltagelse i feiring av Pride, medfører assosiering med de reformer, politiske krav og 
arbeidsprogram som eieren og arrangøren av Pride har vedtatt. 
 
Når det gjelder Oslo kommune som skoleeier, så er en slik assosiering uansett dokumentert i og med 
det samlede materialet som legges ved denne anmodningen som faktum. 
 
Oslo kommune hevder at deltakelse i Oslo Pride «vil synliggjøre Oslo kommune som en arbeidsplass 
med rom for mangfold og hvor vi støtter opp om våre kolleger, uansett kjønn, seksualitet, etnisitet, 
religion eller livssituasjon.» Med dette uttrykker kommunen at unnlatelse av å delta i Oslo Pride kan 
forstås som nedprioritering av de samme verdiene for mangfold og kollegastøtte. 
 
Oslo kommune skaper med dette usikkerhet om sitt arbeidsgiveransvar for HMS og kollegastøtte for 
personale som av samvittighetsårsaker og personlig integritet ikke deltar i Pride. Disse holdningene i 
Oslo kommune ekskluderer dermed mange elever og deres familier, selv om de representerer verdier 
og overbevisning som er beskyttet av norsk lov og menneskerettighetene. 
 

https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/06/Informasjon-Pride-Oslo-kummunes-felles-intranett-002.pdf
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4.2: OSLOSKOLEN PÅ FACEBOOK: Utdanningsetatens Facebookside, «Osloskolen» tirsdag 7. juni 2022: 
 

 

 

 

UTDANNINGSETATEN / OSLOSKOLENES FACEBOOKSIDE TIRSDAG 7 JUNI 2022 
 
KOMMENTAR: Utdanningsetaten hevder at markering av Pride følger av skolens forpliktelse til å «være 
et godt sted å være for alle elever og alle ansatte». Denne anmodningen legger til grunn at et trygt 
skolemiljø følger av opplæringsloven, forskrift om miljørettet helsevern, arbeidsmiljøloven for de 
ansatte og øvrige forpliktelser som er referert i kapittel 2. 
 
Osloskolen oppfordrer i FB-innlegget skolene om å «ha fokus på kjønns- og seksualitetsmangfold», på 
tross av at dette ikke er begreper som gjenfinnes i læreplanverket. Derimot er «mangfold» en 
gjennomgående og prioritert verdi i læreplanverket, men uten prefiks. 
 
Oslo kommune avgrenser opplæringsloven og læreplanverkets presisering av «mangfold» til å omfatte 
«kjønns- og seksualitetsmangfold», så ekskluderer Oslo kommune elever, ansatte, foreldre og 
foresatte med identitet, verdier, livsanskuelse, religiøse og filosofiske overbevisninger. Oslo kommune 
anvender også begrepet «mangfold», men av kontekst er dette avgrenset til kjønn og seksualitet.  
 
Utdanningsetaten hevder at «mangfold», gitt avgrensningen til kjønn og seksualitet, «går rett inn i 
arbeidet med den nye læreplanen». Oslo kommune dokumenterer dermed den forståelsen at 
menneskeverdet, læreplanen og dermed også opplæringsloven og menneskerettighetene, fordrer den 
offentlige skolens markering og feiring av Pride. 
 
Dette vurderes som avvik fra opplæringsloven. 
 
 
 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid06GPSzNLxQtXAJBLwh7uWE8oMZa7sv8hS31Hi1vwzXb9gFmafJKMhUurWBrFhxW3Ll&id=452118521491527
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4.3: OSLO KOMMUNES UTDANNINGSDIREKTØR I NRK DAGSREVYEN: Oslo kommune deltok i NRK 
Dagsrevyen mandag 6. juni 2022 v/ utdanningsdirektør Marte Gerhardsen, som uttaler: 
 
Utdanningsdirektøren etter intro: 
 

Vi er opptatt av at alle som jobber hos oss og alle som er elever hos oss skal kjenne at de er 
inkludert, at de er en del av et fellesskap og at Osloskolen er for alle. 

 
NRK spør: 
 

Burde ikke foreldre informeres om at barna trekkes inn i feiringen på denne måten? 
 
Utdanningsdirektøren svarer: 
 

Foreldrene er godt kjent med at vi i Osloskolen så jobber vi for en del verdier, bl.a toleranse, 
menneskeverd og respekt for mangfold. Det står i læreplanene våre. 

 
NRK spør: 
 

Men dette brevet er kun sendt ut til skolene og lærere? 
 
Utdanningsdirektøren svarer: 
 

Det er fordi dette er en del av vårt oppdrag. 
 
På spørsmål om deltagelse under Osloskolenes fane i Pride-paraden svarte utdanningsdirektøren: 
 

Jeg er spent, men jeg håper at det er mange som vil være med. 
OSLOSKOLENS UTDANNINGSDIREKTØR I NRK DAGSREVYEN MANDAG 6 JUNI 2022, FRA 11:58 

 
KOMMENTAR: Igjen dokumenteres avviket som er påpekt: • Markering og feiring av Pride er 
nødvendig for å ivareta inkludering, opplevelse av å være del av fellesskapet og at Osloskolen er for 
alle. • Markering og feiring av Pride er nødvendig for å ivareta verdiene toleranse, menneskeverd og 
respekt for mangfold i læreplanene. • Foreldrene er ikke informert fordi «dette» (dvs. brevet til 
skolene) er en del av oppdraget. I følge utdanningsdirektøren uttrykker brevet skolens oppdrag, dvs. 
obligatorisk undervisning jf. opplæringsloven og læreplanverket. 
 
Dersom Osloskolen skal være trygg og inkluderende for alle, må skoleeier tilrettelegge for utdanning, 
verdier, samfunnsforståelse, kultur, refleksjon og livskompetanse på en måte som ivaretar hele 
mangfoldet. Det krever respekt for alle identiteter, politiske, religiøse og filosofiske overbevisninger.  
 
Dette mangfoldet, både i skolen og det øvrige samfunnet, vil ha friksjoner, motsetninger, variasjoner, 
og antakelig også konflikter. Ikke minst i vår samtid, hvor polarisering er en utfordring for 
demokratiene, bør det prioriteres kultur for å håndtere og leve med motsetninger. 
 
Dette krever demokratisk kompetanse. Opplæringsloven med forskrift og læreplanverk, forskrift for 
miljørettet helsevern, menneskerettighetene og annen norsk lovgivning, gir skolene nødvendige 
rammer for å håndtere disse utfordringene og utviklingsoppgavene. 
 
Det fremmer ikke slike hensyn når markering og feiring av enkelte gruppers reformkrav, læremidler og 
ressurser, blir obligatorisk del av opplæringen og misvisende hevdes å følge av opplæringsloven og 
læreplanenes verdier og kompetansemål. 

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202206/NNFA19060622/avspiller
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4.4: OSLO KOMMUNES BYRÅD FOR OPPVEKST OG KUNNSKAP I NRK DAGSNYTT 18: Oslo kommunes 
byråd for oppvekst og kunnskap uttalte følgende i NRK Dagsnytt 18, tirsdag 7. juni 2022: 
 

For oss er det veldig viktig at vi skal ha en inkluderende skole der mangfoldet blir heiet på og vi 
er stolte av det. Og det gjelder uavhengig av hva slags familiekonstellasjon du vokser opp under 
eller hvem du forelsker deg i eller hva slags kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk du har.  
 
Så det at vi anerkjenner at det i skolen i Oslo så er det elever som har foreldre som har et 
mangfold av seksuell orientering og kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Det er det veldig klokt av 
ungdommene våre å reflektere rundt også når de er på skolen, og at de lærer om det. 
 
Vi har gode rutiner for samarbeid mellom skole og hjem i Osloskolen og det er ikke noe særskilt 
ved denne opplæringen som krever noe ekstra informasjon. Men det er heller ikke sånn at 
Osloskolen prøver å skjule hva det er slags undervisningsopplegg som benyttes, og hvis foreldre 
er usikre på dette og ønsker informasjon så må de bare henvende seg til skolen sin, så skal de få 
informasjon om det. 
 
Det vi gjør i Oslo er å følge opplæringsloven om at alle elever skal være inkludert og har et godt 
og trygt skolemiljø sånn at vi hindrer trakassering og mobbing. Og det er helt sentralt der, og 
da må verdien mangfold løftes frem, og det må den gjøres også i undervisningen.  
 
Læreplanene inneholder masse relevant som vi benytter anledningen nå under Pride til å lære 
om. Om det å kunne reflektere rundt at det er ulike normer i samfunnet og hva det betyr når du 
bryter med de normene knyttet til kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering. Det er 
veldig viktig at ungdommene lærer om det.  
 
Vi har jo en historie i landet vårt som er veldig viktig, og særlig i år å være oppmerksom på. I år 
er det 50 år siden det ble avkriminalisert å være homofil, og «homo» er et av de mest brukte 
skjellsordene i skolen. Da er vi nødt til å ta dette inn og lære ungdommene våre til å reflektere 
rundt det. Sånn at vi kan sørge for at de fordommene er et gufs fra fortiden og ikke blir en del 
av fremtiden.  
 
Dette er hjemlet tydelig i læreplanverket. 
 
Mangfold er en viktig verdi i hvordan skolen skal være.  
 
Det er veldig viktig at ungdommene våre lærer om kjønn og hva det er. En ting er juridisk kjønn 
og hva som skal stå i folkeregisteret. Du har også kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Der er det et 
veldig stort mangfold i samfunnet vårt og vi har et mangfold av det i skolen. Det at vi greier å 
sette ord på det og drøfte om det og hva som skjer når man bryter med normene og passe på 
at vi bryter ned fordommer og sørge for at alle er inkludert og ikke blir mobbet. Det er det som 
er viktig - at alle skal kunne være den de er og det er veldig viktig i Osloskolen. 

OSLO KOMMUNE BYRÅD OPPVEKST OG KUNNSKAP DAGSNYTT 18 - 7 JUNI 2022 FRA 21:50 
 

KOMMENTAR: Byrådet gir sammenfallende uttalelser som utdanningsdirektøren. Dette dokumenterer 
dette etter vår vurdering at avviket i Oslo er gjennomgripende, systematisk og følger av vedtak. 
 
 
 
 
 

https://tv.nrk.no/se?v=NNFA56060722&t=1327s
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4.5: INNSYN I EVT. RUTINER FOR FRITAK I OSLOSKOLENE: Ved mottatt innsyn 24. mai 2022 besvarte 
Utdanningsetaten to spørsmål som ble stilt i forbindelse med innsynet: 
 

INNLEDNING FRA UNDERTEGNEDE:  
 

Det vises til informasjon de siste årene fra Oslo kommune vedr skolene og Pride. På 
bakgrunn av dette antas det at Utdanningsetaten også i år har intensjon om at skolene 
skal markere Pride. Det anmodes om innsyn i: 

 
SPØRSMÅL 1 FRA UNDERTEGNEDE: 
 

Eventuell informasjon og planer fra Utdanningsetatene om hvordan skolene i Oslo, 
grunnskoler og videregående skoler, og Utdanningsetaten selv, vil markere Pride 2022 

 
SVAR PÅ SPØRSMÅL 1 FRA OSLOSKOLEN: 
 

Vedlagt er brev sendt til alle skoler i Oslo hvor Utdanningsetaten oppfordrer skolene til 
å sette kjønns- og seksualitetsmangfold på agendaen og flagge med regnbueflagg i 
juni. I tillegg inviteres alle med tilknytning til Osloskolen å gå i Pride-paraden. 

 
SPØRSMÅL 2 FRA UNDERTEGNEDE: 

 
Hvilke eventuelle rutiner for fritak Utdanningsetaten vil ha for elever og foresatte som 
av samvittighetsgrunner ikke finner å kunne delta i de aktivitetene som eventuelt er 
planlagt jf pkt 1. 

 
SVAR PÅ SPØRSMÅL 2 FRA OSLOSKOLEN: 
  

Temaet seksualitet er omtalt i flere av læreplanene i fag og i det tverrfaglige temaet 
folkehelse og livsmestring, se vedlegg. Læreplanverket er forskrifter til opplæringsloven 
og forpliktende for grunnopplæringen. Opplæringen skolene gir i kjønns- og 
seksualitetsmangfold er forankret i læreplanverket. Deltakelse i tog er selvfølgelig 
frivillig. 
OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN INNSYN OG SVAR PÅ SPØRSMÅL 24 MAI 2022 

OSLO KOMMUNE HENVISNING TIL LÆREPLANVERKET VEDR SEKSUALITET INNSYN 24 MAI 2022 
 
KOMMENTAR: Svarene fra Oslo kommunes utdanningsadministrasjon, og den vedlagte henvisningen 
til læreplanverket, utløste beslutningen om å anmode Statsforvalteren om å iverksette tilsyn med Oslo 
kommune. Skoleeier oppfordrer til å sette «kjønns- og seksualitetsmangfold» på dagsorden, til å flagge 
med regnbueflagget i juni, og inviterer alle med tilknytning til Osloskolen til å gå i Pride-paraden. 
Spørsmål om rutiner for fritak besvares med henvisning til læreplanene. Opplæringen er altså 
obligatorisk, bortsett fra frivillig deltagelse i paraden fordi denne var planlagt etter feriestart. 
 
Oslo kommunes henvisning til læreplanene gir ikke anledning til obligatorisk markering og feiring av 
«kjønns- og seksualitetsmangfold» og Pride. Læreplanverkets gjennomgående pedagogikk er basert på 
«samtale», «refleksjon», «gjøre rede for» og «drøfting». Tverrfaglig tema «Folkehelse og livsmestring» 
gir elevene kompetanse for ansvarlige livsvalg, uten noen referanse til Pride eller et LHBTQ-basert 
språk- og forståelsesunivers som obligatorisk ramme. Læreplanverket og opplæringsloven gir offentlig 
grunnskole hjemmel og forsvarlige rammer til å ivareta og utdanne det reelle mangfoldet som elevene, 
deres familier og skolenes ansatte representerer. Oslo kommune dokumenterer et systematisk avvik 
fra dette som synes å være politisk og ideologisk begrunnet. 
 

https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/12/OSLO-KOMMUNE-SVAR-INNSYN-24-MAI-2022.pdf
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/12/OSLO-KOMMUNE-Laereplanverket-temaet-seksualitet-MAI-2022.pdf
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4.6: OSLOSKOLER AVVIKLET PRAKSISSAMARBEID MED NLA HØGSKOLEN: I januar 2021 ble det kjent at 
flere skoler i Oslo hadde avsluttet samarbeidet om praksisplasser for pedagogstudenter ved NLA 
Høgskolen, med begrunnelse i følgende setning i NLA Høgskolens verdidokument: 
 

«Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står forstått som 
bærende norm i samlivsetikken.» 

NLA HØGSKOLEN: VERDIDOKUMENT KRITISERT SETNING PÅ SIDE 3 ANDRE AVSNITT  
 

Verdialliansen representerer ikke NLA Høgskolen og er uten rolle i den konkrete saken, men engasjerte 
seg i kraft av foreningens ideelle formål. Verdialliansen sendte brev datert 26. januar 2022 til Oslo 
kommune v/ Utdanningsetaten. Det ble mottatt svar 2. februar 2021 uten konkrete innhold. 
Verdialliansen skrev nytt brev 6. februar 2021 med oppfølgende spørsmål. Dette er fortsatt ubesvart. 
 
Verdialliansen sendte kopi av det første brevet også til de skolene som ifølge media hadde avsluttet 
praksissamarbeidet med NLA. Rektor ved Stenbråten skole tok seg tid til å svare følgende: 
 

Til Verdialliansen.  
 
Takk for redegjørelsen. 
 
Stenbråten skole tar saken til etterretning. Til orientering: Studentene fra NLA og andre skoler 
med godkjent lærerutdanning, er varmt velkomne til å søke jobb hos oss. Dette er presisert 
ovenfor studentene og NLAs ledelse.  
 
Mvh Lene Fosser Minge 
Rektor Stenbråten skole 
Utdanningsetaten | Oslo kommune 

 
Verdialliansen takker rektor som tok tid til vennlig svar. Det bemerkes likevel at svaret kun bekrefter at 
alle studenter med godkjent utdanning kan søke jobb. 
 
Etter noe offentlig oppmerksomhet ble gitt inntrykk av at det ikke var skolene som hadde avsluttet 
samarbeidet med NLA, men at enkelte veiledere personlig hadde avsluttet samarbeidet. 
 
Det fremstår godt dokumentert at Osloskoler avsluttet praksissamarbeidet med NLA Høgskole, med 
begrunnelse i NLA Høgskolens formulering i sitt verdidokument. 
 
Statsforvalteren bes notere at den europeiske menneskerettsdomstolen så sent som i august 2022 
publiserte oppdatert guide til EMK Art. 12 om retten til å inngå ekteskap hvor det fremgår at ekteskap 
mellom én mann og én kvinne forstås som grunnleggende norm, også for menneskerettighetene.  

OMTALE AV NLA-SAKEN I KHRONO 18. JANUAR 2021 
VERDIALLIANSEN: BREV TIL UTDANNINGSETATEN 26 JANUAR 2021 
UTDANNINGSETATEN: SVAR TIL VERDIALLIANSEN 2 FEBRUAR 2021  

VERDIALLIANSEN: OPPFØLGENDE OG UBESVART BREV TIL UTDANNINGSETATEN 6 FEBRUAR 2021 
GUIDE ON ARTICLE 12 OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS 

 
 
 
 
 

https://www.nla.no/globalassets/pdf-dokumenter/om-nla/vedtekter-og-planer/grunnlag-og-formal_bm_aa.pdf
https://khrono.no/oslo-skoler-vil-avslutte-praksissamarbeid-med-nla-hogskolen/546862
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2021/05/VERDIALLIANSEN-UTDANNINGSETATEN-OSLOSKOLER-NLA-260121-1.pdf
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/10/UTDANNINGSETATEN-SVAR-Oppfolging-av-henvendelse-4963824-2-020221.pdf
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/10/VERDIALLIANSEN-UTDANNINGSETATEN-OSLOSKOLER-NLA-060221.pdf
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/12/Guide_Art_12_ENG.pdf
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4.7: OSLO KOMMUNES HANDLINGSPLAN «STOLT OG FRI» FOR KJØNN-, KJØNNSUTTRYKK OG 
SEKSUALITETSMANGFOLD: Oslo kommune har vedtatt handlingsplanen «Stolt og fri», som på en rekke 
punkter omtaler og berører skolene, også med vedtak om strategier og tiltak: 
 

Seksualitetsundervisninga i skolen oppfattes som heteronormativ, VISNINGSARK 3 
 

STRATEGI 1: Strategien omfatter opplæring, ledelses- og styringsverktøy, der kunnskap om 
normer, kjønn og seksualitetsmangfold integreres i det systematiske kvalitetsarbeidet som 
langsiktige og aktive prosesser. Den omfatter sektorspesifikke skoleringstiltak samt utvikling av 
ulike pedagogiske ressurser og strategier for å øke kompetansen på alle nivå i kommunens ulike 
tjenester og virksomheter. Strategien retter seg også mot samarbeid med statlige myndigheter, 
og mot deltakelse i internasjonal kunnskapsutvikling, VISNINGSARK 6 
 
TILTAK 1: Oslo kommune skal gi opplæring om kjønn-, kjønnsuttrykk- og seksualitetsmangfold 
til ansatte og ledere i kommunale virksomheter, med kurs, foredrag, øvelser, verktøy og 
veiledere for inkluderende språkbruk. Opplæring skal prioriteres gitt til ansatte innenfor skole, 
helsevesen og eldreomsorg. VISNINGSARK 6 
 
STRATEGI 2: Inkludering og vern mot diskriminering skal skape større trygghet for minoriteter 
som bryter med normer for kjønn, kjønnsuttrykk og seksualitet med risiko for å bli 
marginalisert. Strategien omfatter rådgivende helsetilbud for sårbare skeive, og tiltak mot 
diskrimine5 • Oslo kommune ▪ Handlingsplan - Stolt og fri 2020 - 2023 ring, negativ sosial 
kontroll og hatkriminalitet. Strategien retter seg mot innsats i kommunale virksomheter og i 
samfunnet ellers, – for inkludering av skeive i skoler, fritidsklubber og eldresentra, og i 
arbeidsmiljø, uteliv, idrett og foreningsliv. VISNINGSARK 7 
 
TILTAK 11: Oslo kommune vil sikre at kjønns-, kjønnsuttrykk og seksualitetsmangfold er del av 
undervisningsopplegg om seksualitet og grensesetting i Osloskolen og barnehagene. 
Undervisningen skal likestille ulik seksualitet. Dette skal gjøres i samarbeid med elevene selv, 
ansatte, ledere og kompetente aktører på feltet, VISNINGSARK 11 
 
TILTAK 16: Oslo kommune vil videreføre samarbeidet med idrettsbevegelsen om innsats mot 
homohets, mobbing og eksklusjon, gjennom treneropplæring og kurs om kjønn-, kjønnsuttrykk- 
og seksualitetsmangfold for idrettslag, markeringer ifbm idrettsarrangement og avtaler om 
samarbeid mellom idrettslag og skole. Oslo kommune vil oppfordre alle idrettslag til å bruke 
kapteinsbånd i regnbuefarger i juni hvert år, VISNINGSARK 8 
 
TILTAK 22: Utstillingen OXLO-champions skal fornyes årlig og tilbys Oslos skoler, museer, 
bibliotek og fritidsklubber, VISNINGSARK 8 
 
TILTAK 25: Oslo kommune skal ha markeringer under Oslo Pride, delta i seminarprogrammet 
Pride House og oppfordre til bruk av OXLO og Regnbue-symbolet i kommunale bygninger, 
kollektivtransport, eldresentra og sykehjem, skoler, bibliotek og fritidsklubber, VISNINGSARK 8 

 
TILTAK 31: Oslo kommune vil legge til rette for samarbeid med frivillige aktører i skoler, 
bibliotek og fritidsklubber – som skolebesøk med skeiv ungdom, temakvelder om kjønn og 
seksualitet, rådgiving på digitale plattformer, kompetanseheving for lærere i kroppsøving, samt 
informasjonsmateriell, veiledere og brosjyrer. Skolebibliotek, helsestasjoner, 
voksenopplæringsinstitusjoner og fritidsklubber skal ha tilgjengelig litteratur og informasjon om 
kjønn-, kjønnsuttrykk- og seksualitetsmangfold på flere språk. Skeiv kunst og kultur må i tillegg 
til å tilgjengeliggjøres, formidles og brukes aktivt, VISNINGSARK 8 

OSLO KOMMUNES HANDLINGSPLAN «STOLT OG FRI» 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13288172-1590494939/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Politikk/Sentrale%20r%C3%A5d/R%C3%A5det%20for%20kj%C3%B8nns-%20og%20seksualitetsmangfold/Handlingsplanen%20stolt%20og%20fri.pdf


66 
 

KOMMENTAR: Denne anmodningen avviser ikke at politisk vedtatte handlingsplaner kan inkludere 
skolene i sine strategier og tiltak, og heller ikke at skolene inkluderer strategier og tiltak i slike 
handlingsplaner i undervisningen. Rammen om dette må være opplæringsloven, læreplanverket og 
skolenes øvrige forpliktelser, jf. denne anmodningens kap. 1.  
 
Handlingsplanen er uten henvisning til opplæringsloven, læreplanverket og menneskerettighetene. 
Planen beskriver tiltak, strategier, tolkninger, forståelser og kunnskapsmål i et slikt omfang og så 
konkret, at handlingsplanen kan forstås som et politisk vedtattundervisningsopplegg for skolen. 
 
Handlingsplanen fastslår at «seksualitetsundervisninga i skolen oppfattes som heteronormativ», 
forstått dithen at begrepet «heteronormativ» representerer noe urimelig og uønsket som skolen er 
forpliktet å være bevisst på slik at undervisningen kan bryte med det «heteronormative». 
 
Fremstillingen av «heteronormativitet» kan alternativt forstås som erkjennelse av at forhold som er gitt 
i seg selv, legger grunnlag for normer. Kategoriene mann og kvinne, forstått som kroppslig kjønn, 
legger premiss for menneskelig reproduksjon. Det krever ikke avdekking av avanserte maktstrukturer å 
forstå at de samme kjønnskategoriene også tilrettelegger normer for seksualitet i rammen av én mann 
og én kvinne, etablering av familie, ekteskap og juridisk foreldreskap. 
 
For kristne personer, kirker, trossamfunn, identiteter og språk, er disse normene også etablert i 
identiteten og trosforståelsen, og i tekster som leses som Guds Ord. 
 
Disse normene gjenfinnes også som menneskerettighetenes innretning og grunnlag. 
 
Oslo kommune feilinformerer elevene og ber det pedagogiske personalet om å levere undervisning om 
menneskerettighetene som ikke er korrekt, dersom det undervises at «heteronormativitet» i seg selv 
er en undertrykkende struktur som diskriminerer og bryter med menneskerettighetene. 
 
Dersom «heteronormativ» uttrykker en eksklusivitet som avviser og diskriminerer andre orienteringer 
og identiteter, så er det relevant å avdekke dette. Rettigheter og vern mot diskriminering i norsk lov og 
menneskerettighetene er ikke reservert for «heteronormativ» identitet og orientering. Dette betyr ikke 
at menneskerettslige forpliktelser krever oppbrudd fra «heteronormativitet» ved politiske reformer. 
 
Tiltak nr. 11 vil sikre «at kjønns-, kjønnsuttrykk og seksualitetsmangfold er del av undervisningsopplegg 
om seksualitet og grensesetting i Osloskolen og barnehagene. Undervisningen skal likestille ulik 
seksualitet. Dette skal gjøres i samarbeid med elevene selv, ansatte, ledere og kompetente aktører på 
feltet». Oslo kommune er ikke gitt mandat, verken i skolenes undervisning eller i en 
sektorovergripende handlingsplan, til å vedta at undervisningen skal likestille ulik seksualitet. 
 
Denne anmodningen dokumenterer at Oslo kommune som skoleeier allerede har iverksatt 
handlingsplanens tiltak som styringssignal til alle Osloskolene. Dette avdekker gjennomgripende, 
systematisk og institusjonalisert avvik fra Oslo kommunes forpliktelser som skoleeier jf. 
opplæringsloven, læreplanverket, forskrift om miljørettet helsevern, menneskerettighetene og annen 
norsk lov. Avviket er forankret i politiske vedtak og forvaltningsvedtak. 
 
Statsforvalteren anmodes om å gjøre uavhengige og objektive vurderinger av handlingsplanens tiltak 
og hvordan disse blir implementert og iverksatt i Osloskolene. 
 
 
 
 
 



67 
 

5: AVVIK: OPPSUMMERING 
 
5.1: GRUNNLOVEN § 109 brytes fordi Oslo kommune definerer verdier og kompetansemål for 
opplæringen med bakgrunn i politiske reformer og interessegruppers agenda. Undervisningen 
ensrettes ved politisk og ideologisk skolering som er grenseoverskridende og invaderende. Dersom det 
ikke tilrettelegges for alternative og frie skolevalg, kan dette i ytterste konsekvens medføre så 
grunnleggende samvittighetskonflikt at barnet fratas grunnlovens rett til utdanning. 
 
5.2: OPPLÆRINGSLOVEN brytes fordi Oslo kommunes gir obligatorisk opplæring som er definert av 
verdier og kompetansemål med bakgrunn i politiske reformkrav, interessegruppers agenda, og en 
tolkning av opplæringsloven, læreplanverket og menneskerettighetene som det ikke er hjemmel for. 

 
5.3: FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.: brytes fordi 
opplæringen blir normert og definert av en forståelse av kjønn som øker risiko for kjønnsdysfori, 
kroppspress og behov for «kjønnsbekreftende behandling» fremfor trygghet i egen kropp. 
 
5.4: LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSLOVEN: brytes fordi Oslo kommune som skoleeier ikke 
likebehandler alle lovens diskrimineringsgrunnlag. 
 
5.5: MENNESKERETTSLOVEN brytes fordi en rekke av lovens vedlagte konvensjoner med protokoller 
brytes, og dermed også medfører brudd på lovens formål, og derav også brudd på grunnloven, 
opplæringsloven og annen lovgivning som refererer til menneskerettighetene. 
 
5.6: EMK, FØRSTE TILLEGGSPROTOKOLL ART. 2 brytes fordi utdanningen og undervisningen ikke 
utøves med respekt for foreldres rett til å sikre slik utdanning og undervisning i samsvar med deres 
egen religiøse og filosofiske overbevisning. 
 
5.7: UNESCO-KONVENSJONEN MOT DISKRIMINERING I UNDERVISNINGEN brytes fordi konvensjonen, 
like mye som den beskytter mot påtvunget religiøs undervisning, også må forstås som vern mot å bli 
diskriminert ved obligatorisk deltagelse og involvering i undervisning og aktiviteter som bryter med 
egen overbevisning. Det være seg begrunnet i religion, filosofi, livssyn, akademisk og kunnskapsmessig 
forankring eller annen forsvarlig grunn som har lovens beskyttelse. 
 
5.8: FN: INTERNASJONALE KONVENSJONEN OM ØKONOMISKE, SOSIALE OG KULTURELLE 
RETTIGHETER brytes dersom den offentlige skolens avvik fra opplæringsloven og 
menneskerettighetene ikke kompenseres ved reelle muligheter til å velge andre skoler for sine barn 
enn dem som er opprettet av offentlige myndigheter. Politisk og ideologisk skolering og ensretting av 
den offentlige skolen gir økt forpliktelse til å tilrettelegge for frie skoler. Konvensjonen gir som 
utgangspunkt ikke hjemmel for å kreve statens økonomiske dekning av friskoler. Dersom avviket fra 
opplæringsloven og menneskerettighetene likevel gis legitimitet av staten, Statsforvalteren og 
eventuelt domstolene, så må staten dekke valg av friskoler. Alternativet i ytterste konsekvens er at 
Norge som stat ikke ivaretar barns rett til utdanning. 
 
5.9: FN: INTERNASJONALE KONVENSJON OM SIVILE OG POLITISKE RETTIGHETER brytes fordi tanke-, 
samvittighets- og religionsfrihet for elever, med foreldre, familie og skolenes pedagogiske personale, 
innskrenkes ved tvang. Obligatorisk undervisning baseres på ideologisk og politisk definerte ressurser 
som ikke er korrigert av opplæringsloven, menneskerettighetene og annen norsk lov. 
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5.10: BARNEKONVENSJONEN brytes fordi en rekke bestemmelser i konvensjonen ikke er hensyntatt i 
Oslo kommunes styringssignaler for hvordan undervisningen skal tilrettelegges. Avviket gjelder både 
obligatorisk markering og deltagelse i aktiviteter, og hvordan en rekke forhold blir fremstilt i ressurser, 
undervisningsopplegg, kompetanseprogrammer og prosjekter som kommunen ber skolene bruke. 
 

o ARTIKKEL 2: IKKE-DISKRIMINERING brytes når undervisningen normeres av enkelte 
diskrimineringsgrunnlag, også med konsekvens for andre diskrimineringsgrunnlag. 
 

o ARTIKKEL 3: BARNETS BESTE brytes fordi ideologisk og politisk agenda overstyrer, tolker og 
definerer hva som er «best for barnet». 

 
o ARTIKKEL 4: ANSVAR FOR RETTIGHETENE brytes fordi Oslo kommunes systematiske avvik ikke 

er korrigert av statens ansvar for å ivareta barnets rettigheter jf. barnekonvensjonen. 
 

o ARTIKKEL 5: FORELDREVEILEDNING brytes fordi foreldrenes konvensjonsplikt til å gi sine barn 
råd og veiledning, til å være foreldre, er fratatt dem av politisk og ideologisk opplæring i 
forhold som berører identitet, integritet og livsforståelse, uten foreldrenes medvirkning. 

 
o ARTIKKEL 6: RETT TIL LIV brytes fordi Osloskolen er arena for opplæring og forståelse av kjønn 

uten hjemmel i læreplanverket, opplæringsloven eller menneskerettighetene. Opplæringen 
øker risiko for kjønnsinkongruens. Samme skoleeiers har agenda for «kjønnsbekreftende 
behandling», med forbud mot å vurdere kjønnsinkongruens som del av personlige problemer 
som krever annen behandling enn med hormoner, utsettelse av pubertet, kirurgi eller annet. 
Kroppspress som følger av dette utfordrer barnets rett til liv og fremtid. 

 
o ARTIKKEL 7: KJENNE OG OMSORG FRA FORELDRE brytes fordi Osloskolen ved obligatorisk 

undervisning med undervisningsmateriell, ressurser, markering og feiring av Pride, involverer 
og underviser elevene med en forståelse av foreldreskap som ikke er i samsvar med 
barnekonvensjonens utgangspunkt for hvem som er barnets foreldre. Det presiseres at denne 
vurderingen samtidig erkjenner at nye familieformer gir situasjoner som gjør at statens 
ivaretagelse av Art. 7 må balanseres mot barnets beste. 

 
o ARTIKKEL 8: IDENTITET brytes fordi Oslo kommune gir obligatorisk undervisning som elevene 

selv kan utlede til å avvise at slektsbasert tilhørighet og identitet er norm. Det presiseres at 
denne vurderingen samtidig erkjenner at barnets beste og behov for identitet og tilhørighet 
også kan omfatte relasjoner som ikke er slektsbasert. Dette kan likevel ikke kreve å etablere en 
systematisk forståelse der slekt ikke er grunnleggende norm. 

 
o ARTIKKEL 12, 13 OG 14: UTTRYKKE EGEN MENING / YTRINGS OG OPPLYSNINGSFRIHET / TANKE 

SAMVITTIGHETS- OG RELIGIONSFRIHET: Rettighetene ytes fordi undervisningen ikke inviterer 
til kritisk refleksjon og samtale, men definerer verdier og kunnskapsmål med bakgrunn i 
ressurser og undervisningsopplegg som har en uttrykt normerende agenda. Normeringen er så 
tydelig og så konstaterende, at det vil kreve betydelig personlig styrke og integritet for elever i 
grunnskolen å ytre kritiske refleksjoner. Temaene som behandles krever dessuten modenhet 
og erfaringsbakgrunn som elevene i grunnskolen ikke kan forventes å ha. Dette gjør 
rettighetsbruddet grunnleggende, fordi det utnytter ubalansen mellom skolens autoritet og 
mandat som den som definerer opplæringen, i forhold til den enkelte eleven. Art. 12 presiserer 
for øvrig skolen (også hjemmet og familien) som arena for rett til å si sin mening. 
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o ARTIKKEL 17 RETTEN TIL INFORMASJON brytes ved at elevene mottar obligatorisk undervisning 
om kjønn, kjønnsidentitet og hvordan kroppen kan korrigeres når kjønnsidentitet avviker fra 
kroppen, uten at undervisningen skjer i en kontekst som er tilpasset læreplanverkets verdier 
for kritisk refleksjon og samtale. Oslo kommune har ingen henvisning til informasjon som kan 
balansere undervisningen med forståelse av kroppspress og verdien av trygghet i egen kropp. 

 
o ARTIKKEL 24 GODT HELSETILBUD brytes ved at elevene mottar obligatorisk undervisning om 

kjønn, kjønnsidentitet og hvordan kroppen kan korrigeres når kjønnsidentitet avviker fra 
kroppen. Skolen som arena for eksponering av barn for denne kjønns- og kroppsforståelsen 
vurderes å øke risiko for utvikling av kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og etterspørsel av 
helsetjenester og andre virkemidler for å korrigere kroppen. Samtidig deltar Oslo kommune i 
press mot helsetjenesten for å avvise og forby at kjønnsinkongruens skal vurderes som 
diagnose og/eller del av personlige problemer med andre behandlingsmuligheter enn 
«kjønnsbekreftende» tiltak. Osloskolen bidrar til å frata barn retten til godt helsetilbud. 

 
o ARTIKKEL 28 SKOLE OG UTDANNING kan i ytterste konsekvens vurderes å bli brutt dersom 

Osloskolens obligatoriske og ensrettede undervisning i konflikt med opplæringsloven og 
menneskerettighetene videreføres uten at foreldrene gis reelle muligheter til å velge alternativ 
skole og opplæring. Økt politisk og ideologisk ensretting av undervisningen vurderes å pålegge 
staten og kommunen økt forpliktelse til å tilrettelegge for friskoler, også økonomisk. Hvis 
ensrettet undervisning blir eneste alternativ, kan barnet være fratatt retten til utdanning 

 
o ARTIKKEL 29 OPPLÆRING OG SKOLE brytes fordi Osloskolen gir obligatorisk undervisning som 

er definert og normert av en ideologisk og politisk agenda, uten at denne er regulert av 
opplæringsloven, læreplanverket og menneskerettighetene. Opplæringsloven, læreplanverket 
og menneskerettighetene gir god ivaretagelse av Art. 29. 

 
o ARTIKKEL 30 MINORITETER OG URFOLK brytes ved at Osloskolens obligatoriske undervisning 

regulerer elevenes språk, kultur, verdier, kunnskap og livsforståelse på en måte som bryter 
med retten til å bruke eget språk, kultur og praktisering av religion, særlig i forhold der skolens 
markeringer, feiring, undervisningsopplegg, handlingsplaner og ressurser medfører ideologisk 
og politisk ensretting i konflikt med rettigheter som er beskyttet av menneskerettighetene. 

 
o ARTIKKEL 34 SEKSUELT MISBRUK vurderes å bli brutt når undervisningsmateriell, ressurser, 

undervisningsopplegg, gruppearbeid, videomateriale, markeringer og feiringer eksponerer 
elever for situasjoner, bilder og tekster som oppleves grenseoverskridende og invaderende i 
forhold til elevens personlige normer, verdier, grenser og mulige tabuer. Selv om overgrepet 
ikke er konkret fysisk i forhold til elevens kropp, så er det forstått at også språk og obligatorisk, 
påtvunget og ufrivillig involvering kan oppleves som grenseoverskridende i slik grad at det fra 
elevens side vil oppleves som et overgrep og brudd på som Barnekonvensjonen Art. 34. 
 

o ARTIKKEL 36 VERN MOT UTNYTTING blir brutt fordi skolen blir arena for en reformagenda på 
vegne av ideologiske og politiske ambisjoner. Skolene og elevene anvendes med formål å 
endre samfunnets språk, helsetjeneste, akademiske og vitenskapelige frihet og juridiske 
regulering av familie, kjønn, foreldreskap og reproduksjon. En slik agenda, og vedlagte 
dokumentasjon på at denne er styrende for Oslo kommune som skoleeier, gir grunnlag for å 
hevde at Oslo kommune bryter Barnekonvensjonen Art. 36. 
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o ARTIKKEL 39 RETT TIL HJELP brytes fordi barn som opplever den type undervisningsmateriell, 
ressurser og involvering som her dokumenteres, som misbruk, grenseoverskridende og 
skadelig, ikke vil ha skolen som instans å henvende seg til for hjelp og bekreftelse. Denne 
vurderingen avviser ikke at barn med annen familiebakgrunn enn slektsbasert kjernefamilie 
eller annen kjønnsidentitet enn den som er sammenfallende med kroppens kjønn, også har 
krav på samme rett til hjelp som følger av Barnekonvensjonen Art. 39. 
 

o ARTIKKEL 42 KUNNSKAP OM BARNEKONVENSJONEN brytes fordi Osloskolen unnlater å gi 
elevene korrekt informasjon om konvensjonens rettigheter, slik de reelt er utformet, og 
dermed heller ikke kunnskap om hvordan Oslo kommune tilrettelegger undervisning som 
gjennomgripende og systematisk utfordrer Barnekonvensjonen. 

 
- 
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6: KONKLUSJON 
 
Verdialliansens fremstilling og dokumentasjon gir følgende konklusjon: 
 

1. Oslo kommune vurderes å avdekke avvik fra opplæringsloven med forskrift og læreplanverk, 
menneskerettighetene og annen lov og forskrift som regulerer grunnskolen. 

 
2. Statsforvalteren anmodes om å iverksette tilsyn med Oslo kommune, på alle nivåer og med 

alle instanser som har innflytelse på undervisningen slik den møter den enkelte elev, med 
formål å avdekke eventuelle avvik slik at Oslo kommune kan korrigere disse og lukke avvik. 
 

3. Oslo kommune vurderes å avdekke avvik fra forskrift om miljørettet helsevern i skolen. 
Statsforvalteren bes ta stilling til et eget tilsyn med Oslo kommunes internkontroll jf. 
forskriften, eventuelt om Helseetaten i Oslo skal behandle denne delen av anmodningen 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dette arket har pdf-format med aktive lenker. Dersom du kun har arket i papirformat, så finner du all 
informasjon som det er lenket til på Verdialliansens hjemmesider og side på Facebook. 

 

VERDIALLIANSEN
• nettverk for menneskerettigheter og kristne verdier • 

Kristen tro og identitet skal ha samme vern i menneskerettighetene, norsk lov, forvaltning 
og offentlighet, som andre grupper, verdier og diskrimineringsgrunnlag. 

 
Kristne kirker, trossamfunn, organisasjoner 
og borgere, representerer en kultur og 
verdier som har preget Norge i århundrer. 
Kristen tro, tanke og identitet er felles arv. 
 
Kristne har til alle tider forholdt seg til 
personlig, familiært og samfunnsmessig 
mangfold, uten at dette har endret 
grunnleggende og universelle normer. 
 
Nye reformer normerer nå skoler, 
barnehager, arbeidslivet, språket, 
lovgivning, familiene og reproduksjonen:
 
Menneskerettighetenes utgangspunkt: 
EKTESKAP: Én mann og én kvinne 
FORELDRE: Biologiske foreldre er juridiske foreldre 
KJØNN: Gitt ved objektive kriterier 
SLEKT: Grunnlag for identitet, lov og samfunnsnorm  

 
Ny ideologi, normer og reformkrav: 
EKTESKAP: Uavhengig av kjønn og antall 
FORELDRE: Juridiske foreldre uavhengig av slekt & antall 
KJØNN: Individuell identitet normerer kjønn 
DEN VALGTE FAMILIE: Likestilles med slekt i lovgivning

Verdialliansen forsvarer kristne verdier ved demokratiske deltagelse innen rammene av norsk lov, 
menneskerettighetene og rettsstatens prinsipper. Guds Ord viser at evangeliet forkynnes samtidig 
som borgerrettighetene hevdes. Verdialliansen fremmer rettssikkerhet, demokrati og 
menneskerettigheter. Verdialliansen er en økumenisk og partipolitisk uavhengig stemme. 
 

o Verdialliansen: Facebook: https://www.facebook.com/verdialliansen 
o Verdialliansen: Hjemmeside: https://verdialliansen.no/ 

 
Verdialliansen har etablert prosjektet «Samvittighetsfrihet» som er et rettssikkerhetsfond. Saker kan 
meldes inn via nettsidene, se lenke øverst til høyre på forsiden til: «MELD INN EN SAK». 
 
Verdialliansen finansieres av kontingent og gaver: • Medlemskap person: kr. 200,- • Medlemskap 
for organisasjon, bedrift, menighet, forening: kr 1.000,- pr år • Via nettsidene kan du bli medlem, gi 

en gave eller begge deler! • Du kan også gi en gave direkte via VIPPS: #536441

LES VEDTEKTENE HER BLI MEDLEM HER GI EN GAVE HER

 

VERDIALLIANSEN 
nettverk for menneskerettigheter og kristne verdier 

ORG.NR.: 913 714 547 
POST: Postboks 23 • 1371 Asker • Norge 

WEB: www.verdialliansen.no / FACEBOOK: https://www.facebook.com/verdialliansen 
EPOST: post@verdialliansen.no / TLF.: 95 77 11 99 
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