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Jeg føler meg så ensom...

Jeg opplever at jeg ikke passer inn

i kroppen min...

Hvem er jeg egentlig?

Jeg er redd for å fortelle noen om 

min hemmelighet

Du møter fagpersoner med 
sexologisk videreutdanning eller 
transkompetanse.

Vi er der for barn, ungdom, 
foreldre og helsepersonell i hele 
Norge hver mandag og torsdag 
kl 17-20. Det er gratis å bruke 
oss.

iChatten.no
En chat om kjønnsidentitet og kjønnsmangfold 

Vi leter etter talenter i 
hvert enkelt 
menneske og heier 
på mangfold! 

http://bga.oslo.kommune.no


Hva betyr ordet kjønn?

• Hva er egentlig kjønn?
• Hva er en gutt? 
• Hva er en jente?
• Når vet man hvilket kjønn

man er?



Kjerneidentiteten, hvem er jeg?

• Kjønnsidentitet
• Personlig utrykk/ kjønnsroller
• Seksuell identitet
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https://www.youtube.com/watch?v=Cf79KXBCIDg

https://www.youtube.com/watch%3Fv=Cf79KXBCIDg


PRINSESSE IVAR

• Min mormor hadde 
snøresko



Hvordan kan vi forstå begrepet kjønn?

• Tildelt kjønn
• Biologisk kjønn
• Kulturelt kjønn
• Psykologisk kjønn
• Juridisk kjønn
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Tildelt kjønn

• Med utgangspunkt i hva vi har mellom beina



Tokjønnsmodellen



Biologisk kjønn
• Kropper har ulike deler og trekk,

som blir «kjønnet» 
- kjønnskromosomer
- kjønnshormoner
- primære kjønnskarakteristika
- sekundære kjønnskarakteristika

• Hva er naturlig?



Kulturelt kjønn

• Kulturelle forventninger
• Ubevisst / bevisst formidling
• Mannlige og kvinnelige 

«forhandlingskort»
• Menneskerettigheter!



Psykologisk kjønn

• Kjønnsidentitet
• Fremre del av Hypotalamus
• Etableres i førskolealder
• «Sitter mellom ørene»
• Uavhengig av det kroppslige 

kjønnet



Juridisk kjønn
• Norge har to juridisk 

anerkjente 
kjønnskategorier

• Praktisk betydning?
• Endring av juridisk kjønn



Kjønnsmangfold, ulike begreper;

• CIS- person
• Transperson
• Kjønnskreative barn/

ikke-kjønnsnormative



Cis person
• Heterogen gruppe!



Transperson

• Heterogen gruppe!
• Talent kontra avvik!
• Den enkeltes 

definisjonsmakt!
• Hvor på spekteret er du?
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Kjønnskart



Oslo 2018 / Innholdssider / positiv

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv logo 
benyttes alltid lyse 
bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
lovlige farge
kombinasjoner.
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Fra 2 til 4 alternativer! 
• Kvinne                  - hun
• Mann                    - han
• Kombinasjon       - hen
• Fravær                 - de/dem



Ressurser om kjønnsmangfold

• www.ichatten.no
• https://www.friosloviken.no/kun/ skeiv kunnskap
• https://www.foreningenfri.no/
• https://www.foreningenfri.no/rosa-kompetanse/
• https://skeivungdom.no/ restart
• https://www.skeivverden.no/
• https://www.stensveen.no/
• https://kjonnsinkongruens.no/
• http://www.hbrs.no/
• https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/l3Me/53-ord-og-uttrykk-

som-gjoer-at-du-fikser-debatten-om-trans?
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