
        

NASJONAL KARTLEGGING AV SEKSUALITETSUNDERVISNINGEN 

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet skal denne våren gjennomføre en kartlegging av 

undervisningen om seksualitet i grunnskolen. Formålet er å undersøke hvordan læreplanmål og 

anbefalinger knyttet til undervisning om seksualitet fungerer i praksis.   

Funnene fra undersøkelsen vil brukes til å lage anbefalinger for undervisning om seksualitet og vil 

også bli brukt i arbeidet med nye læreplaner og i fagfornyelsesprosessen. Utdanningsdirektoratet og 

Helsedirektoratet oppfordrer derfor alle lærere, helsesøstre og den eller de som er ansvarlig for 

seksualitetsundervisningen i skoleledelsen til å ta seg tid til å svare. Vi har tidligere i prosessen også 

innhentet innspill fra elever og Elevorganisasjonen. 

Alle grunnskoler i Norge inviteres til å delta i undersøkelsen. Skoler som deltar vil få tilsendt 

sluttrapporten per e-post.  

Det er utarbeidet tre spørreundersøkelser for tre yrkesgrupper som er involvert i undervisning om 

seksualitet: skoleledere, lærere og helsesøstre. Det vil ta rundt 20 minutter å svare på undersøkelsen. 

Vi ber om at følgende svarer på undersøkelsen: 

• ansvarlig person i skoleledelsen for seksualitetsundervisningen/undervisning om seksualitet 

• så mange lærere som mulig innen naturfag, samfunnsfag, KRLE, norsk og kroppsøving 

• en eller flere helsesøstre innen skolehelsetjenesten ved skolen 

Vi ber skoleledelsen om å ta ansvar for at undersøkelsen videresendes til de rette vedkommende. 

Undersøkelsen sendes skolene per e-post (til postmottak) med link til spørreskjemaet.  

Alle som svarer er sikret konfidensialitet. Svarene vil ikke kunne spores til den enkelte medarbeider 

eller skole. Det vil heller ikke legges ut informasjon om antall lærere, antall elever eller annet som gjør 

det mulig å spore enkeltskoler. Koblingen mellom skole og svar slettes når prosjektet avsluttes. 

Om etterarbeid med undersøkelsen 

Kunnskapsløftet skal fornyes, og det skal utformes nye læreplaner i forbindelse med fagfornyelsen i 

2018. Helse- og Utdanningsdirektoratet har oppnevnt en faggruppe som består av forskere og 

representanter for aktører i seksualitetsundervisningen: lærerne, helsesøstre, skoleledelse og elever. 

Disse har kommet med innspill til utforming av undersøkelsen, og vil bruke resultatene fra 

undersøkelsen til å komme med anbefalinger som kan brukes i arbeidet med nye læreplanmål . Bruker- 

og interesseorganisasjoner vil bli bedt om å komme med innspill i dette arbeidet. 

I tillegg vil resultatene fra undersøkelsen brukes av både Helse- og Utdanningsdirektoratet til å 

vurdere andre tiltak som kan bidra til å styrke andre undervisningen om seksualitet, kropp, kjønn og 

grenser. 

På forhånd tusen takk for at alle skoler og skolehelsetjenester tar seg tid til å svare. Dette er et tema vi 

vet opptar mange av dere! 

 

Med vennlig hilsen 
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helsedirektør                                                                       Direktør i Utdanningsdirektoratet  


