
Hvordan vil ditt parti hente informasjon om hva som skjer i seksualitetsundervisningen i norsk 
skole i dag, og hvordan vil dere jobbe for å sikre at alle elever i norsk skole får god seksualitet-
sundervisning?

Seksualitetsundervisning

Å bruke organisasjonene på feltet er helt klart viktig for å innhente informasjon, f.eks Sex og politikk, Sex og samfunn, Skeiv 
Ungdom og FRI, for å nevne noen. I tillegg til hva skolene, lærerne og elevene selv forteller. Vi har programfestet at vi vil jobbe for 
bl.a.:
- Opplæring i grensesetting og respekt for andres grenser herunder seksuell trakassering skal ha en naturlig plass i skolen.
- Skolehelsetjenesten må styrkes slik at nasjonale normer oppfylles. Helsesøster skal være tilgjengelig for elevene i løpet av 
  skoledagen.
- Alle lærlinger og elever under videregående opplæring må få et gratis helsetilbud.
- Bedre seksualundervisningen i skolen, slik at pornografi ikke danner grunnlaget for barn- og ungdommers seksuelle opplæring.
- Innføre obligatoriske temauker i skolen med fokus på god seksualitet og grensesetting, samt informasjon om seksuelle 
  overgrep og om hvor man kan få hjelp. 

Det er altfor lite seksualundervisning i skolen i dag, den vil vi styrke. Det er viktig at seksualundervisningen er kunnskapsbasert, 
alderstilpasset og tilstrekkelig.

Arbeiderpartiet vil fornye og forbedre seksualundervisningen til også å omhandle kjønns- og seksualitetsmangfold, grense-
setting, relasjoner og ansvar.

Kunnskap er en drivkraft for det grønne skiftet og grunnlag for et bærekraftig samfunn. I spørsmål om seksualitet og helse vil vi 
selvsagt lene oss på eksisterende forskning, fra for eksempel OECD-prosjektet Education 2030, like selvsagt som i alle andre 
spørsmål.For øvrig er vi opptatt av å lytte til organisasjoner som jobber med temaet. God dialog med Elevorganisasjoner, 
Lærerlaget og andre organisasjoner som arbeider med temaene er nyttig og nødvendig for å sikre en god undervisning. Vi har 
også programfestet at vi vil øke elevmedbestemmelse og elevrådenes involvering i den pedagogiske planleggingen av skolehver-
dagen. Miljøpartiet de grønne vil styrke undervisningen i seksualitet, grensesetting og normkritikk i grunn- og videregående 
skoler samt relevante profesjonsutdanninger. Videre vil vi styrke arbeidet med livsmestring i skolen for å bidra til selvtillit, helse 
og livskvalitet for den enkelte elev.

Vi vil lytte til innspill og erfaringer fra både Elevorganisasjonen, lærernes organisasjoner og frivillige organisasjoner som er 
engasjert i temaet. God undervisning må sikres gjennom at læreplanene ivaretar temaet på en riktig og god måte. 

KrF vil arbeide for en god og etisk basert seksualundervisning i skolen, en tilgjengelig skolehelsetjeneste og tilgang på gratis 
prevensjon inkludert god prevensjonsveiledning. Dette vil også være en viktig del av arbeidet med å forebygge uønskede 
svangerskap.KrF vil peke på at et viktig aspekt for å øke kvaliteten i seksualundervisningen bør være at den legger mer vekt på å 
sette grenser, ta gjennomtenkte valg og respektere andres seksualitet og grenser.

Skolehelsetjenestene og helsestasjonene for ungdom er gode ressursorganisasjoner som kan bidra med mye informasjon her. I 
tillegg må andre organisasjoner utenfor skolen inkluderes, som Sex og samfunn og elev-, barne- og ungdomsorganisasjoner for 
å innhente informasjon. 
Venstre ønsker å starte seksualitetsundervisningen i barnehagen med fokus på grensesetting, og at det skal følges opp gjennom 
hele skoleløpet. Vi ønsker også å inkludere mer seksualitetsundervisning inn i lærerutdanningen, også som etterutdanning, 
ettersom lærerne er de viktigste ressurspersonene og de som står nærmest elevene. 

Vi tar gjerne imot informasjon fra alle som ønsker om hvordan seksualitetsundervisningen fungerer. Det må være opp til skolene 
og skoleeierne å sørge for at lærerne har det nødvendige de trenger for å gjennomføre en god seksualitetsundervisning for 
elevene. Dersom lærerne opplever dette som mangelfullt i dag må skolene og skoleeierne følge dette opp. 

- Vi innhenter informasjon fra alle instanser som sitter på kunnskap om dette temaet
- Vi vil oppfordre våre folkevalgte til å etterspørre informasjon om seksualundervisning i de respektive kommuner.



Hva må inkluderes i seksualitetsundervisningen for at denne skal være helhetlig, inkluderende 
og ikke-diskriminerende?

Seksualitetsundervisning

Det har vi ikke programfestet. Det vi har vedtatt er at vi vil fremme et sunt og mangfoldig syn på seksualitet uten moralisme i 
samfunnet. 

Den må være åpen. Det må være et rom for at barn og unge tilegner seg nødvendig kunnskap om kjønn, kropp og grensesetting. 

Arbeiderpartiet vil fornye og forbedre seksualundervisningen til også å omhandle kjønns- og seksualitetsmangfold, grenseset-
ting, relasjoner og ansvar.

Vi mener at normkritikk må bli en obligatorisk del av lærerutdanningen, læreplanen i samfunnsfag og naturfag og at opplæring-
sloven må få et normkritisk utgangspunkt. Videre vil De Grønne vil sørge for at rammeverket er forankret i et helhetlig mennesk-
esyn og kan ivareta mangfoldet av elever. Livsmestring må løftes frem i skolen. Sammen med oppvekst- og helsepolitikken, er 
dette vårt viktigste grep mot utenforskap, dårlig helse og lav deltakelse.

Elevenes tilbakemelding viser at undervisningen må oppdateres og utvides til å omhandle mer enn undervisning om prevensjon, 
kjønnssykdommer, hvordan en skal unngå uønsket graviditet. Både temaer som seksuelt mangfold, kjønnsidentitet, grense-
setting, kroppspress osv. må inkluderes bedre enn hva som er tilfellet i dag.nkluderes bedre enn hva som er tilfellet i dag.

KrF mener at for å øke kvaliteten i seksualundervisningen bør den legge mer vekt på å sette grenser, ta gjennomtenkte valg og 
respektere andres seksualitet og grenser. Det er viktig at undervisningen også inneholder rom for refleksjon og dialog rundt 
forelskelse og seksualitet blant barn og ungdom. Det er et mål at ungdom er trygge på seg selv både sosialt og seksuelt. Mange 
unge i dag, både gutter og jenter, opplever et betydelig kroppspress og en seksualisert kultur som kan gi usunne forhold til egen 
kropp og egne grenser. I en slik kontekst er det viktig at skolen ikke bare bør bidra med teknisk opplæring i prevensjonsveiled-
ning, men også gir ungdommene gode forutsetninger for at de selv kan ta sine egne valg og være trygge på seg selv og sin egen 
seksualitet. Her er det også særlig viktig å bevisstgjøre gutter og unge menn til å ta et større ansvar.

Venstre vil legge til rette for at folk kan ta selvstendige valg om kropp og seksualitet og foreldreskap. Seksualitetsundervisningen 
som gis i skolen i er ikke god nok. Elevene trenger økt kunnskap og økt selvtillit for å kunne ta selvstendige valg om egen kropp 
og seksualitet. Venstre ønsker å styrke seksualitetsundervisningen på grunnskolen og at den skal inkludere mer enn den gjør i 
dag.Holdningsarbeid er en viktig del av inkluderings- og likestillingsarbeidet, og arbeidet må starte tidlig. Barnehage, skole og 
skolefritidsordninger må derfor aktivt bidra inn i likestillingsarbeidet. 
Skolen må bidra aktivt i holdningsarbeid mot seksuell trakassering. Venstre mener det også er viktig å styrke rettighetene til 
LHBTI-personer ved å dokumentere levekår, heve det generelle kunnskapsnivået og drive aktivt holdningsskapende arbeid. 
Respekt for alle legninger er en selvfølge i et liberalt samfunn. Det er i tråd med grunnleggende liberale verdier at lesbiske, 
homofile, bifile og transpersoner skal kunne leve åpent med sitt kjønnsuttrykk eller sin seksuelle orientering.
Alle elever har krav på god seksualundervisning som ikke favoriserer enkelte kjønnsidentiteter eller legninger, og som handler om 
langt mer en reproduksjon og kjønssykdommer.

Seksualundervisningen må handle om identitet, intimitet, følelser og grensesetting så vel som fakta om kjønnssykdommer og 
prevensjon. 

- Åpenhet om kjærlighet og sex mellom både hetero-, homo- og bifile.
- Vi har også stor tiltro til at de som har utarbeidet undervisningsmateriell har god kunnskap om hva som er viktig å fremheve i
  undervisning.
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Hvordan bør seksualitetsundervisningen i norsk skole utføres? I hvilke fag, av hvem, bør det 
være kompetansekrav til undervisningen og/eller underviser?

Seksualitetsundervisning

Det har vi ikke programfestet. Og, her har nok dere mer kompetanse enn oss, så vi ser fram til å høre fra dere.

SV vil styrke undervisningen om seksualitet, kjønnsidentitet, respekt for grenser, og samtykke. For å få til dette mener vi at disse 
temaene må være ivaretatt som spesifikke kompetansemål i flere fag, f.eks naturfag, samfunnsfag og kroppsøving. I den 
kommende revideringen av nye læreplaner skal folkehelse og livsmestring være et tverrfaglig tema som skal prioriteres, og dette 
kan gi nye muligheter for hvordan seksualundervisningen kan fornyes og gjøres mer relevant. Lærere i berørte fag må sikres god 
og oppdatert kompetanse, blant annet ved å få tilbud om etter- og videreutdanning.  Arbeidet i skolen er todelt, både å sikre 
spesifikk fagkunnskap, men også å bidra til elevenes selvoppfatning og -verdi og respekt for andre. Dessverre viser forskning at 
kjønnsdiskriminerende ordbruk, som «hore» og «homo» er de mest brukte skjellsordene i skolen, og at disse i altfor liten grad 
slås ned på. Lærere ha tilstrekkelig kompetanse for å kunne skape et inkluderende skolemiljø, fritt for kjønnsdiskriminering og 
mobbing, og ellers støtte opp om elevenes selvutvikling. Skolehelsetjenesten et viktig supplement til lærernes arbeid, og SV 
mener at deres rolle i seksualundervisningen og det tverrfaglige samarbeidet med lærerne må forsterkes. 

Undervisningen i yngre alderstrinn – helt fra barnehagealder - vil først og fremst være i form av holdninger, aksept og respekt for 
ulikhet. Vi forutsetter at lærerplanenes innhold følges i skolenes undervisning og at undervisningen ivaretas av personer som har 
god kompetanse innen pedagogikk og seksualitet, enten dette gjøres av lærere, helsepersonell eller andre med relevant 
kompetanse.

Miljøpartiet de grønne vil opprette en LHBT+-sertifiseringsordning for helsevesenet og øke antall helsesøstre og andre yrkes-
grupper på skolen og styrke samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og helsevesenet for unge.

Seksualitetsundervisning må være en del av flere fag, slik det også er forutsatt i dagens læreplanverk. Det forestående arbeidet 
med nye læreplaner i alle fag er en god anledning til å forbedre læreplanmålene og tydeliggjøre skolens oppdrag på dette feltet. 
Senterpartiet mener kvaliteten på undervisningen hviler på at lærerne gjennom lærerutdanningen får nødvendig kompetanse til å 
undervise i disse emnene. Det bør også tilbys etter- og videreutdanningstilbud for lærere som har behov for faglig påfyll også i 
dette emnet.

Seksualundervisningen i for eksempel Finland og Danmark er mer systematisert og omfattende enn i Norge. KrF mener Norge 
må lære av land som Finland og Danmark og se på hvilke tiltak disse landene har, og hvordan tiltakene kan ha innvirkning på 
antall uønskede graviditeter og aborter. Vi mener også det vil være en fordel om man i større grad kan benytte kompetansen til 
eksterne aktører som skolehelsetjenesten i seksualundervisningen.

Venstre ønsker at seksualitetsundervisningen skal starte i barnehagen med alderstilpasset opplæring i barns seksualitet og rett 
til eget kropp/grensesetting. Seksualitetsundervisningen bør bidra til at alle får et trygt og normalt forhold til egen seksualitet slik 
at alle kan ha et ansvarlig, tilfredsstillende og trygt seksualliv. Elever trenger økt kunnskap og økt selvtillit for å kunne ta 
selvstendige valg om egen kropp og seksualitet. Venstre ønsker å sikre at barn og unge har kunnskapen, evnene, ferdighetene 
og holdningene de trenger for å respektere hverandre og ta informerte valg. 
Venstre ønsker å ha mer seksualitetsundervisning inn i lærerutdanningen, både på grunnskole- og lektorutdanningen. Vi vil også 
legge til rette for etterutdanning og kurs i faget.  I tillegg ønsker vi at skolene arbeider mer aktivt med holdninger til kropp og 
seksualitet. 

Det er relevante kompetansemål om seksualundervisning i læreplanene i naturfag og samfunnsfag, men også i KRLE. Det er 
naturlig at det er lærere som står for undervisningen, men skolen kan også samarbeide med organisasjoner som kan bidra. 

- Helsesøstre og/eller jordmødre 
- Vi er tilhengere av at det er folk utenfor skolen som gjennomfører seksualundervisningen og ikke den læreren elevene kjenner  
  godt fra før.
- Vi har også mye positivt å si om undervisningsopplegget Uke 6
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