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Oslo, oktober 2022 

Sex og samfunns innspill til Stortingets utdannings- og forskningskomité 

Sex og samfunn takker for muligheten til å komme med skriftlig innspill til Stortingets 

utdannings- og forskningskomité i forbindelse med behandlingen av statsbudsjett for 

2023. 

Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og 

rettigheter og vi har i over 50 år jobbet for økt kunnskap, kompetanse og tilgjengelige 

tjenester på feltet.   

Sex og samfunn mener alle som møter mennesker i sin profesjon må ha 

grunnleggende kunnskap om seksuell helse, seksualitet og kjønn, og det er viktig at 

denne kunnskapen gis i de relevante utdanningsløpene. Vi viser blant annet til Kap. 

225 Tiltak i grunnopplæringa/Kap. 226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa og Kap. 

231 Barnehagar.  

Sex og samfunn gjennomførte i 2016/2017 og i 2021 en kartlegging blant elever og 

lærere for å lære mer om seksualitetsundervisningen i skolen. Totalt har vi fått 5.600 

svar fra elever og lærere fra hele landet. Denne kartleggingen er så langt blitt til to 

rapporter:  

• Seksualitetsundervisning i skolen. En kartlegging av elevers og læreres erfaringer og 

ønsker. 

• Hva inngår i dagens seksualitetsundervisning? Et dypdykk i innholdet i 

seksualitetsundervisningen i skolen. 

  

Noen av funnene fra undersøkelsene 

Elevene:  

• I 2021 sa 47 % av elevene at de ikke synes kvaliteten på seksualitetsundervisningen 

var god. Dette er en liten økning fra 43 % som mente det samme i 2017. 

• 66 % sa i 2021 at de savnet tema i undervisningen. I 2017 var det 47 % som savnet 

ulike tema i undervisningen. Nesten 70 % av de som i 2021 sa ønsket mer 

undervisning, ønsker seg “mer av alt”. Over halvparten av elevene svarte at de ønsket 

å lære mer om følelser, skeiv seksualitet og/eller seksuell debut. 

• Hele 81 % av elevene var enige i at god seksualitetsundervisning på skolen er viktig 

for å få et godt forhold til egen kropp, lik andel som i 2017. 

  

Lærerne: 

• I 2021 mente kun 22 % av lærerne at kvaliteten på seksualitetsundervisningen var 

tilfredsstillende, en liten nedgang fra 28 % i 2016. 

• 70 % mente i 2021 at seksualitetsundervisningen burde være en del av 

utdanningsforløpet i lærerutdanningen. Dette er en økning fra 61 % i 2016. 
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• To tredeler mente i 2021 at undervisningen kun bør gjennomføres av helsesykepleier 

som har kompetanse på feltet, lik andel som i 2016. 

  

Undersøkelsene ble gjennomført av Kantar, som sa dette om responsen:  

Det er sjelden Kantar Public får så mye gjennomgående positiv tilbakemelding 

vedrørende en undersøkelse. Elevene oppfatter undersøkelsen som relevant og viktig 

og er glade for at de for sagt sin mening om seksualitetsundervisningen. 

 

Vi ser frem til å delta på muntlig høring. 

 

 

 

 


