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Innspill til Statsbudsjettet 2021 
Nasjonalt SRHR-nettverk11 vil takke for muligheten til å sende skriftlig innspill til 
utdannings- og forskningskomiteens arbeid med forslag til statsbudsjett for 2021. 
 
Kort om Nasjonalt SRHR-nettverk 
Nasjonalt SRHR-nettverk skal samle aktører som jobber innenfor feltet, og sikre 
samordning mot et felles mål hvor alle i Norge får oppfylt sine seksuelle og reproduktive 
rettigheter og hvor alle har best mulig seksuell og reproduktiv helse, uavhengig av alder, 
kjønn, geografi eller andre sosiale forhold eller faktorer2. 
 
Vårt innspill 
Vi ønsker å kommentere på Kapittel 226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa i Prop. 1 S 
(2021-2022) for Kunnskapsdepartementet. 
 
Vårt innspill omhandler seksualitetsundervisning. Generelt mener vi at god og helhetlig 
seksualitetsundervisning er viktig for å gi barn og unge et godt forhold til egen kropp, 
seksualitet og seksuell helse.  
 
Vi mener at undervisning om seksualitet må: 

• Være alderstilpasset og starte tidligere og gis hyppigere enn den gjør i dag. 

• Ha et helsefremmende fokus, ikke kun forebyggende. 

• Være inkluderende og tilgjengelig for alle, og gjenspeile mangfoldet i samfunnet 
med tanke på kjønn, kjønnskarakteristika, seksuell orientering, 
funksjonsnedsettelse og etnisitet. 

• Være aktuell, relevant og oppdatert, og følge eventuelle 

• samfunnsendringer knyttet til seksualitet og seksuell helse. 

• Bygge på innsats og dialog mellom skolen og skolehelsetjenesten. 
 
Undertegnende medlemmer av Nasjonalt SRHR-nettverk er positive til den nye 
læreplanen og medfølgende kompetansemål, som vi mener inneholder gode mål innen 
seksualitet. Vi vet likevel at god seksualitetsundervisning er avhengig av at undervisere 
har god kunnskap om temaet og god kompetanse i hvordan de skal undervise barn og 
unge om temaet. Denne kunnskapen og kompetansen må undervisere få gjennom sin 
grunn- og/eller videreutdanning, og vi etterlyser innsats også på dette området. 
 
Vi håper den nye læreplanen og de nye kompetansemålene følges nøye, og ønsker oss 
gjerne en evaluering av omfanget av seksualitetsundervisningen som følge av ny plan og 
nye mål. 
 
Sex og samfunn gjennomførte i 20163 og 20174 to undersøkelser blant henholdsvis 
kontaktlærere i grunnskolen og elever på 10. trinn og første trinn på videregående skole, 
hvor formålet var å lære mer om seksualitetsundervisningen i skolen og hvordan de ulike 

 
1 SRHR står for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. 
2 Nasjonalt SRHR-nettverk: Mandat. 
3 Sex og samfunn: Seksualitetsundervisning i skolen. En undersøkelse blant kontaktlærere i grunnskolen (2016). 
4 Sex og samfunn: Seksualitetsundervisning i skolen. En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS (2017). 

https://www.sexogsamfunn.no/om/srhr-nettverk/mandat/
http://www.sexogsamfunn.no/wp-content/uploads/2019/05/Seksualitetsundervisning-unders%C3%B8kelse-l%C3%A6rere-pdf.pdf
http://www.sexogsamfunn.no/wp-content/uploads/2019/05/Rapport-180817.pdf
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gruppene opplever kvaliteten på undervisningen. En ny undersøkelse for eksempel høsten 
2021 vil fortelle oss hvorvidt de nye kompetansemålene har bidratt til bedre undervisning 
om seksualitet, og eventuelt hvor vi må endre fokus for å styrke 
seksualitetsundervisningen ytterligere. 
 
 
Følgende medlemmer av Nasjonalt SRHR-nettverk støtter dette innspillet: 

• Unge funksjonshemmede 

• SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom 

• Sex og samfunn 

• Norsk forening for klinisk sexologi 

• Agnes Giertsen, LaH og Engen helsetasjon for ungdom og studenter 

• Reform – Ressurssenter for menn 
 

 


