
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Åbnings- og telefontider 
Mandag 10.00-17.00 
Tirsdag-fredag 10.00-13.30 

      

Kære Trine Ørskov og det øvrige Børne- og Familieudvalg ved Ringkøbing-
Skjern Kommune 

 

I februar udkom den første større danske rapport om LGBT eleverstrivsel i grundskolen. 

Konklusionen er klar: Der sidder gennemsnitligt 1-2 LGBT elever i hver skoleklasse og mere end 

hver anden har selvmordstanker og har udført selvskade. Mere end 9 uad af 10 oplever 

homofobiske og transfobiske skældsord i skolen, som f.eks. "bøsse", "lebbe", "homo", "tranny" 

eller "gay".  Derfor henvender West Coast Pride sig, sammen med Ungdomsrådet ved 

Ringkøbing-Skjern Kommune til jer, med et ønske om, at I i Børne- og Familieudvalget drøfter, 

hvordan I kan bidrage til at hæve trivslen blandt LGBT eleverne. Vi deltager gerne i den 

drøftelse, og opfordrer til, at LGBT Danmark også inviteres. Der er mange gode initiativer, som 

kan løfte trivslen blandt vestjyske LGBT elever, men vi vil særligt anbefale to tiltag: 

- en mere mangfoldig seksualundervisning i kommunens folkeskoler, som tager udgangspunkt 

i flerheden af seksualiteter og kønsidentiter 

- efteruddannelse af skolelærerne, så lærerne rustes til at skabe et læringsrum, hvor LGBT 

elever trives bedre, og hvor eleverne ikke konstant opdeles i drenge og piger.    

Jeg vil desuden nævne, at West Coast Pride er igang med et samarbejde med Ungdomshuset 

om at etablere et LGBT samværstilbud for unge inspireret af AURA i Holstebro, som har åbent 

mindst én gang hver 14. dag. Stedet skal give unge LGBT personer et trygt sted at springe ud 

og tale om deres oplevelser som LGBT personer med kvalificerede frivillige mentorer. 

 

Med venlig hilsen 

 

Emil Sloth Sig  

Forperson - West Coast Pride 

N O T A T  

Sagsbehandler 
Jens Ole Koch 
Direkte telefon 
99 74 13 10 
Dato 
12. maj 2021 
Sagsnummer 
21-012931 

Til 

Børne- og Familieudvalget 
Kopi 

 
Fra 

Dagtilbud og Undervisning 
Emne 

Bilag til punktet vedrørende LGBTQ+trivsel 

https://lgbtungdom.dk/rapport-om-skoleelever
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mobil: 20 90 36 86 

mail: forperson@westcoastpride.dk   

hjemmeside:www.westcoastpride.dk 

 

 

 

Kære Trine 

 

Hermed et oplæg til Børne- og Familie udvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.  

Jeg har været i kontakt med Sex og Samfund og LGBT Danmark, samt en lokal folkeskoleelev og en mor til 

et transkønnet barn i en lokal folkeskole. De vil alle gerne deltage på udvalgsmødet, og kvalificere jeres 

drøftelse. 

 

Jeg glæder mig til at følge arbejdet med oplægget.  

 

Oplægget her er bl.a. inspireret af undersøgelser og undervisningsmateriale fra Sex og Samfund, LGBT 

Danmark, EMU v. undervisningsministeriet, Aalborg Universitet og Statens Seruminstitut.  

 

LGBT trivsel er en uløst opgave for folkeskolen 

I folkeskolens formålsparagraf står, at skolen skal være præget af åndsfrihed, ligeværd og 
demokrati. I vejledningen til Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab 
(SSF) uddybes i afsnittet ”En mangfoldig skole” at ledelse, lærere og pædagoger har et 
ansvar for at skabe et trygt undervisningsmiljø på skolen også for LGBTI-elever og der 
gives eksempler på hvordan dette kan gøres: 

"I bestræbelserne på at skabe en mangfoldig skole, hvor alle elever er inkluderet og 
oplever at være en del af et trygt undervisningsmiljø, er opgaven for ledelse og lærere hele 
tiden at øve sig i at blive bedre til at se disse ’blinde punkter’ i skolens praksis. Dette gøres 
ved kontinuerligt at bestræbe sig på at have et kritisk og helhedsorienteret fokus på de 
elementer af skolens samlede undervisningsmiljø, der handler om mangfoldighed, 
ligeværd og rettigheder." 
En evalueringsrapport af SSF fra 2019 lavet af ALS Research viser imidlertid, at omfanget 
af undervisningen i folkeskolen er utilstrækkelig, når det gælder blandt andet undervisning 
i normer og mangfoldighed i relation til køn, krop og seksualitet. 

Blot 36 % af folkeskoleeleverne i 7. klasse svarer, at de i skolen har ”lært om forskellige 
former for seksualitet”, og kun 45 % svarer, at de har ”lært om betydningen af forskellighed 
i krop, køn og seksualitet”. Læs evalueringsrapporten her. 

mailto:forperson@westcoastpride.dk
http://www.westcoastpride.dk/
https://www.underviserportal.dk/grundskole/til-ledelsen/en-mangfoldig-skole/
https://emu.dk/grundskole/sundheds-og-seksualundervisning-og-familiekundskab/koen-krop-og-seksualitet-0?b=t5-t32
https://emu.dk/grundskole/sundheds-og-seksualundervisning-og-familiekundskab/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og?b=t5-t32
https://emu.dk/grundskole/sundheds-og-seksualundervisning-og-familiekundskab/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og?b=t5-t32
https://www.underviserportal.dk/dyn/resources/Default_Model_Filelibrary/file/4/4/1618902460/190107-als-research-evaluering-af-ssf.pdf
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Det manglende fokus i folkeskolen skaber problemer for LGBT personer i 
fællesskabet 
En rapport fra LGBT+ Ungdom fra 2021 "Stop diskrimination i skolen. LGBTQ+ elevers 
trivsel og vilkår i grundskolen" peger desuden på massive mistrivsels udfordringer for 
LGBTQ+ elever i grundskolen. Rapporten bygger på en undersøgelse, der blandt andet 
viser, at LGBTQ+ eleverne føler sig cirka 6 gange oftere ensomme i skolen sammenlignet 
med svarfordelingen fra den nationale trivselsmåling. På side 54 og 55 i undersøgelsen, 
kan du læse om en ekstern kvalitetsvurdering af rapporten. LGBT Danmark anbefaler selv, 
at kommunerne skal inddrage LGBT spørgsmål i trivselsmålingerne i folkeskolen, så de 
løbende kan undersøge om trivslen øges eller mindskes.  
At der er større fysisk og psykisk mistrivsel blandt LGBT personer generelt underbygges 
dog af rapporten Sex i Danmark fra Aalborg Universitet og Statens Serum Institut fra 2017-
2018, hvor 62.000 danskere har svaret på en lang række spørgsmål. Rapporten viser 
bl.a., at LGBT personer i højere grad udsættes for seksuelle overgreb, vold og seksuel 
chikane end den øvrige befolkning. 
Hvad kan folkeskolen gøre 

Sex og Samfund anbefaler: "at man i undervisningen sætter fokus på gældende normer om køn og seksualitet 

og ikke udelukkende afvigelser fra normer. I undervisningen bør manderfor præsentere eleverne 

for forskellige køn og seksualiteter, fx heteroseksualitet, ciskøn, panseksualitet, aseksualitet og 

homoseksualitet, interkøn, non-binaritet og transkøn. Når man skal arbejde med forskelligheder og 

mangfoldighed i relation til køn, krop og seksualitet, kan man anvende en normkritisk tilgang til 

undervisningen. At undervisningen er normkritisk betyder, at man i undervisningen reflekterer over 

gældende normer for eksempelvis krop, køn, familier og seksualitet." 

 

Skolen kan gøre flere konkrete tiltag for at øge trivslen i skolefællesskabet for LGBT-elever: 

 

Ledelsen kan (læs mere her): 

Sætte et fast punkt på team- eller personalemøder ved årets start for at sikre fokus på, 

hvordan undervisningen i SSF og dermed arbejdet med mangfoldighed og LGBT forløber.  

Sammen med lærerne formulere nogle fælles principper for tilrettelæggelse, for 
eksempel at sætte fokus på den fællesskabende didaktik eller at  undgå kønsopdelt 
undervisning. Det kan også være, at I på skolen skal se på, hvordan der tænkes i 
køn i sociale aktiviteter som holddeling i lege, udstillinger i det pædagogiske 
læringscenter, pigemøder/drengemøder eller principper for kønsopdelte 
fødselsdage. 
Elevrådet kan også inddrages og være med til at gøre en indsats for at fremme 
trivsel og mangfoldighed. De kan dels levere input til arbejdet med trivsel og 
antimobning og dels være aktører i nye former for samvær eleverne imellem.  
Lederen kan udnævne en lærer som LGBT-tovholder. 
Undervisningsmaterialet 

Find inspirationmateriale fra EMU på siden her og eksempler fra praksis her og her 

Eller benyt nedenstående oversigt: 

Lav undervisning i indskoling, om normer og køn, rettigheder,   

Mellemtrin om køn,  

https://lgbtungdom.dk/rapport-om-skoleelever
https://lgbtungdom.dk/rapport-om-skoleelever
https://www.projektsexus.dk/seneste-nyt/2019/rapporten-sex-i-danmark
https://emu.dk/grundskole/sundheds-og-seksualundervisning-og-familiekundskab/koen-krop-og-seksualitet/ledelsen-kan?b=t5-t32-t728
https://emu.dk/grundskole/sundheds-og-seksualundervisning-og-familiekundskab/koen-krop-og-seksualitet/materialer?b=t5-t32-t728
https://emu.dk/grundskole/sundheds-og-seksualundervisning-og-familiekundskab/koen-krop-og-seksualitet/saadan-kan?b=t5-t32-t728
https://emu.dk/grundskole/sundheds-og-seksualundervisning-og-familiekundskab/koen-krop-og-seksualitet/lgbti-i?b=t5-t32-t728
https://www.underviserportal.dk/grundskole/materialer/forloeb/51-normer-og-idealer
https://www.underviserportal.dk/grundskole/materialer/forloeb/120-rettigheder-onlineoffline
https://www.underviserportal.dk/grundskole/materialer/forloeb/46-normer-og-idealer
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Udskoling om køn og seksualitet, sex og seksualitet,  

 

Gode råd til at skabe et trygt klasserum 

Helt konkret kan læreren arbejde med: 

Repræsentation af mangfoldighed: så indholdet i undervisningen afspejler mangfoldighed i 

forhold til etnicitet, køn, krop og seksualitet.  

Udgangspunkt i ligeværd: så mangfoldighed repræsenteres ligeværdigt, og at ingen 

vurderes som særligt ”eksotiske” eller er genstand for særlig undersøgelse.  

Undersøgelse af eksisterende normer: så eksiterende normer for køn, krop, seksualitet samt 

familier i lokale, nationale og globale sammenhænge undersøges kritisk 

Opmærksomhed på egne normer: for at udvikle elevernes (og lærernes) bevidsthed om 

egne normer for køn, krop, seksualitet, familie, samt hvordan de selv har indflydelse på 

handlemuligheder. 

Elever i dialog: at benytte pædagogiske strategier, der fremmer elevdeltagelse og dialog 

samt ligeværdige demokratiske relationer.  

Ansvar: at udvikle lærernes og elevernes deltagelse og oplevelse af ansvar i forhold til at 

skabe social retfærdighed i lokale, nationale og globale sammenhænge.  

Se mere på linket her  

 

Hvad kan kommunerne gøre derudover? 

LGBT Danmark har sammen med en række andre LGBT organisationer, herunder West Coast Pride 

udarbejdet en række anbefalinger, som udvalget bør drøfte (se vedhæftede).  

--  

Med venlig hilsen 

 

Emil Sloth Sig  

Forperson - West Coast Pride 

mobil: 20 90 36 86 

mail: forperson@westcoastpride.dk   

hjemmeside: www.westcoastpride.dk 

 

 

 

https://www.underviserportal.dk/grundskole/materialer/forloeb/110-koen-og-seksualitet
https://www.underviserportal.dk/grundskole/materialer/forloeb/42-sex-og-relationer
https://emu.dk/grundskole/sundheds-og-seksualundervisning-og-familiekundskab/koen-krop-og-seksualitet/undervisning?b=t5-t32-t728
mailto:forperson@westcoastpride.dk
http://www.westcoastpride.dk/
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