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Innledning

1.1 Bakgrunn for planen
Plan for seksuell helse, seksualopplysning og seksualitetsopplæring er utarbeidet som følge av vedtak
som ble fattet etter behandlingen av et privat forslag som var oppe i Bergen bystyre 26.april 2017;
Privat forslag om styrket seksualundervisning i bergensskolen

1.2 Formål og mandat
Mandatet for planarbeidet ble utarbeidet i samarbeid mellom Byrådsavdeling for helse og omsorg,
(BHO), Byrådsavdeling for sosial, bolig og integrering (BSBI) og Byrådsavdeling for barnehage, skole
og idrett (BBSI). I mandatet fremkommer det at:
Formålet med planen er å sikre en helhetlig innsats for å styrke barn og unges seksuelle helse1.
Viktige delmål for å nå denne ambisjonen er å:
- Utrede et prosjekt med tilrettelagt undervisning om kropp, kjærlighet, følelser og seksualitet
i barnehage, som særlig tar for seg grensesetting, mangfold og inkludering.
-

Vurdere eksisterende undervisningsopplegg og foreslå eventuelle tilpasninger der målet er et
undervisningsopplegg for seksualitetsundervisning som er helsefremmende og
forebyggende, og som har en helhetlig tilnærming til seksuell helse og identitet.
Undervisningsopplegget skal
o Sikre barn og unge god kunnskap og nødvendig kompetanse om kropp, grenser,
seksualitet og helse til å ivareta egen seksuell helse
o Fremme positive holdninger til seksualitet samt gi barn og unge kunnskap som
hindrer diskriminering pga. seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

-

Gi unge kunnskap og skissere tiltak som kan bidra til å redusere antall uønskede svangerskap
Gi unge kunnskap og skissere tiltak som kan bidra til å redusere smitte av seksuelt
overførbare infeksjoner
Sikre lett tilgjengelig digital helseinformasjon om seksuell helse
Å utrede om det er formålstjenlig å samle relevante fagmiljø og
organisasjoner i et senter for seksualitet og om det vil være hensiktsmessig at noen
kommunale tjenester kan tilbys som en del av dette senteret.

-

Hvert kapittel i planen omhandler et av temaene i mandatet. For hvert tema er det vist til status,
synliggjort utfordringer og foreslått tiltak.

1

Seksuell helse kan defineres som «fysisk, mental og sosial velvære relatert til seksualitet» (Snakk om det!
Strategi for seksuell helse (2017-2022) s.7)
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1.3 Planprosess
Planarbeidet har vært organisert med en arbeidsgruppe bestående av representanter fra
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI), Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO) og
Byrådsavdeling for sosial, bolig og integrering (BSBI).
Ressurspersoner fra BHO og fra BBSI ved Fagavdeling seksjon barnehage og seksjon skole har gitt
faglige innspill til planen.
Ved oppstart av planarbeidet ble det holdt et dialogmøte. Følgende aktører ble invitert inn:
representant fra Sex og Politikk, helsesykepleier ved Åsane helsestasjon, representanter for
Ungdommens bystyre, Programansvarlige på barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningen ved
Høgskulen på Vestlandet, representant for helsesøsterutdanningen fra Høgskulen på Vestlandet,
Elevorganisasjonen i Hordaland, Det Felles Innvandrerråd i Hordaland, Engen helsestasjon,
seksjonsledere fra fagavdeling barnehage og skole BBSI, Skolehelsetjenesten i bergen kommune ved
Etatsdirektør ved Etat for barn og familie, Foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold (FRI),
Medisinstudentenes seksualopplysning (MSO), Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO),
Amathea og politiet.
Enkelte av de ovennevnte aktørene ble også invitert inn på et arbeidsmøte der temaet var
seksualitetsundervisning.
Det ble opprettet en referansegruppe med representanter fra ulike sektorer. Referansegruppen har
deltatt på ett møte der de har kommet med innspill til planen.
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Kropp, kjærlighet, følelser og identitet i barnehagen

2.1 Nasjonale og lokale føringer
I januar 2017 kom Helse- og omsorgsdepartementet med strategiplanen Snakk om det! Strategi for
seksuell helse (2017-2022). I strategien vektlegges barnehagens betydning i forhold til å være en av
de viktigste samfunnsarenaene utenfor hjemmet, og en svært viktig folkehelsearena for de yngste i
befolkningen. Det sies videre at grunnlaget for seksuell helse2 legges allerede tidlig i
småbarnsalderen.
Barna oppdager og utfordrer egen seksualitet, kjønnsidentitet og stiller spørsmål relatert til kropp,
kjønn og reproduksjon. Kunnskap om kropp, følelser og relasjoner er viktige forutsetninger for
livsmestring og helse. Dette vil gjøre det lettere å skille mellom positiv og problematisk berøringer,
og senke terskelen for å si ifra til voksne ved krenkelser eller overgrep. Kunnskap om variasjon og
mangfold kan forebygge fordommer, mobbing og trakassering.
Strategiplanen slår fast at de ansattes kompetanse er den viktigste faktoren for å lykkes med dette
arbeidet (2017:14).
Høsten 2017 trådte den nye forskriften til barnehageloven, Rammeplan for barnehagens innhold og
oppgaver, i kraft. Denne planen inneholder henvisninger til kjønn og seksualitet, likestilling og
vennskap. Størst relevans for pedagogisk arbeid knyttet til barns seksuelle helse finner vi i avsnittene
om Livsmestring og helse, og Kropp, bevegelse, mat og helse:
Barnehagen skal ha en helsebringende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale
Forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til
Barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.
Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved
samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer
og bli kjent med egne og andres følelser
Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og
seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til
opplysningsplikten til barnevernet, jf. Barnehageloven §22. (Kap. 1. Barnehagens
verdigrunnlag:11)
Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og
andres grenser.
Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna
•

blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser

2

Videre i planen brukes den nasjonale strategiens definisjon og forståelse av seksuell helse og
seksualitet: seksuell helse kan defineres som fysisk, mental og sosial velvære relatert til seksualitet.
God seksuell helse er en ressurs og beskyttelses- faktor som fremmer livskvalitet og
mestringsferdigheter. Seksualitet omfatter følelser, tanker og handlinger, i tillegg til det fysiologiske
og fysiske (Strategi for seksuell helse (2017-2022) s. 7).
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•

setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser.

Personalet skal
• bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til retten til å bestemme over egen kropp, og
respekt for andres grenser. (Kap. 9. Barnehagens fagområder:49-50)

Sammen for kvalitet - lek og læring. kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Bergen 20182021 sier under avsnittet om arbeid med psykososialt miljø at
Personalet i våre barnehager skal utvikle og øke sin kompetanse i avdekking av
overgrep og omsorgssvikt, og barnehagen har ansvaret for å involvere foreldre i
forebyggende arbeid og i oppfølging av krenkelser og mobbing (s.22)

2.2 Status og utfordringer i arbeid med seksuell helse i barnehagen
Det finnes lite forskning som omhandler barnehagers arbeid med barns seksuelle helse. Rammeplan
for barnehagens innhold og oppgaver har fokus på overgrep og vold, samt kjønn og seksualitet. Selv
om seksuell helse ikke spesifikt blir nevnt, kan rammeplanens fokus på livsmestring, med de
definisjonene av dette vi finner i kapitlet Livsmestring og helse, antyde at temaet kan involvere barns
seksuelle helse. Det er svært få kommuner som har et opplegg for å arbeide med seksuell helse i
barnehagen. Tromsø kommune har et eget opplegg rettet mot barnehagehagene innenfor temaet
kropp og seksualitet og en egen handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold. I planen er blant
annet kompetanse i barnehage et satsingsområde. I Tromsø arrangeres og fagdager med fokus på
kropp og seksualitet i samarbeid med Barnehuset.
Lokalt har ikke Bergen kommune som barnehageeier lagt noen føringer for at seksuell helse skal
implementeres i det pedagogiske arbeidet i de kommunale barnehagene. Heller ikke tidligere Plan
for bedre seksuell helse 2011-2014 inneholdt noe om barnehagens rolle og betydning.
Vår egen kvalitetsutviklingsplan, Sammen for kvalitet – lek og læring, knytter psykososialt arbeid opp
mot forebygging av overgrep, og ikke til seksuell helse.
Barne -, ungdoms – og familiedirektoratet kartla i 2015 informasjonsarbeidet i barnehage og skole
om vold og seksuelle overgrep, og fant at det er store variasjoner i forhold til hvilken informasjon
barn/elever mottar. Bufdir kom på bakgrunn av kartleggingen med faglig anbefaling om styrking av
kunnskapsgrunnlaget om implementering av voldsforebyggende innsats i barnehage og skole på alle
nivåer. Dette skal også danne grunnlaget for utvikling av en overordnet strategi for
informasjonsarbeid i barnehage og skole (Bufdir 2015). I tråd med dette perspektivet, og fordi dette
er et viktig tema, har det i flere år vært tilbud om en kursrekke for de kommunale og private
barnehagene i Bergen, der tema har vært vold og overgrep mot barn
I planen Regnbuebyen Bergen. Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold er barnehagene omtalt
under overskriften «økt bevissthet rundt bruk av kjønnsrelaterte uttrykk»:
Barnehagene og skolene har en sentral rolle i å kommunisere til barn at det er mange ulike
måter å være en familie på. I dette mangfoldet av familier ligger det også at barn kan ha
homofile eller lesbiske foreldre. Det er viktig å skape forståelse for og kunnskap om ulike
familietyper for å forebygge fordommer, mobbing, trakassering og hatkriminalitet. Det er
også vesentlig at ansatte i barnehager og skoler er klar over at barn kan bryte med
kjønnsnormer og kan ha en annen kjønnsidentitet enn den de ble registrert med ved fødselen.
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Holdninger som fører til mobbing starter allerede i barnehagealder og det derfor viktig å
jobbe med gode mobbefrie miljøer allerede i barnehagen.
Våren 2018 fikk barnehager i Bergen, kommunale og private, tilbud om kursdag med fokus på denne
planen. Kursdagen ble arrangert i samarbeid med Rosa Kompetanse – barnehage.
På dialogmøtet kom det innspill til barnehagefeltet fra Ungdommens bystyre, de ønsket å starte
seksualitetsundervisning allerede i barnehagen.

2.3 Tiltak for tilrettelagt prosjekt om kropp, kjærlighet, følelser og seksualitet i
barnehage
Den nasjonale strategien fremhever at den helsefremmende innsatsen må starte tidlig i barneårene.
Barnehagen er derfor en viktig arena for å fremme barns seksuelle helse. Frem til i dag har det vært
mye fokus på vold og overgrep i barnehagens arbeid knyttet til seksualitet. Dette er et viktig
perspektiv, men i tråd med nasjonal strategi må en nå dreie perspektivet i barnehagen fra fokus på
vold og overgrep, til å ha et helhetlig perspektiv på seksuell helse. Det innebærer å sikre barn og
unge god kunnskap og nødvendig kompetanse om kropp, grenser, seksualitet og helse for å kunne
ivareta egen seksuell helse, og fremme positive holdninger, samt gi barn og unge kunnskap som
hindrer diskriminering pga. seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Dette vil være i
tråd med Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022), Rammeplan for barnehagens innhold
og oppgaver (2017) og Regnbuebyen Bergen. Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2017-2021.

Kompetanserekke for styrere og pedagoger
Med utgangspunkt i nasjonale føringer og utfordringer beskrevet foran foreslås det å tilby
barnehagene en kompetanserekke bestående av to halvdagssamlinger for styrere og pedagoger i de
kommunale barnehagene. Det vil bli gitt samme tilbud enten på formiddags- eller ettermiddagstid,
slik at flest mulig fra barnehagene kan delta, det vil si om lag 120-150 kommunalt ansatte pr. dag. Ut
fra viktigheten av å ha dette temaet jevnlig oppe foreslås det at denne kompetanserekken gjøres
permanent og skal gå annethvert år.
Dag 1: Barns forhold til egen kropp
Voksne i barnehagens holdninger til kropp, kjærlighet, seksualitet og følelser. Hvordan styrke barns
begrepsapparat om selvfølelse, egenverd, kropp og grenser.
Dag 2: Kjønns- og seksualitetsmangfold
Hvordan fremme positive holdninger til kropp, kjærlighet, følelser og identitet, og gi barn kunnskaper
som hindrer diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i
barnehagen? Bruk av normkritisk pedagogikk. Her vil en ta opp temaet kjønns- og
seksualitetsmangfold, men også ha fokus på normkritisk perspektiv/pedagogikk som en måte å jobbe
på i forhold til barns og voksnes verdier og holdninger.

Refleksjonsgrunnlag – barns seksualitet og seksuell helse
Det foreslås å kjøpe inn et refleksjonsgrunnlag3 med tema barns seksuelle helse som kan brukes i alle
barnehagene i Bergen. Refleksjonsgrunnlaget skal tematisk ha sammenheng med kompetanserekken
for styrere og pedagoger i de kommunale barnehagene, og være en støtte for styrere og pedagoger.

3

Et refleksjonsgrunnlag kan være et/flere case i form av et elektronisk hefte/videosnutter med faglig innhold om
tematikken, der hvert emne/tema avsluttes med refleksjonsoppgaver omkring holdninger til barns seksuelle helse, hvordan
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Samtidig skal refleksjonsgrunnlagt utformes på en slik måte at det kan brukes uavhengig av
kompetanserekken. Også de private barnehagene skal kunne benytte seg av ressursen.
Refleksjonsgrunnlaget skal gi alle de ansatte kompetanse på temaet kropp, kjærlighet, følelser og
seksualitet i barnehage. De ansatte skal gjennom refleksjonsgrunnlaget få kompetanse på å hjelpe
barn til å sette ord på og utrykke seg om kompliserte temaer, deriblant seksualitet, grenser og egen
kjønnsidentitet og til å gi barna et positivt forhold til og trygghet på egen kropp. Samtidig skal det
være et grunnlag for å skape felles holdninger og verdier som videre skal prege god praksis.
Refleksjonsgrunnlaget skal være bygget på en helhetlig tilnærming til seksuell helse og i tråd med
danningstilnærmingen seksualitetsundervisningen i skolen skal bygges på. Refleksjonsgrunnlaget skal
gjennomgås i de kommunale barnehagene hvert annet år. Refleksjonsgrunnlaget er rettet mot alle
ansatte i barnehagen.
Aktuelle temaer for refleksjonsgrunnlag til bruk i kommunale barnehager:
 Ansattes holdninger til kropp, kjærlighet, følelser og seksualitet
 Barns begrepsapparat om selvfølelse, egenverd, kropp og grenser
 Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i barnehagen
 Bruk av normkritisk pedagogikk i barnehagene
Refleksjonsgrunnlaget skal være ferdig utarbeidet til barnehageåret 2019/2020.

Samarbeid med hjemmet
Det er viktig at foreldre/foresatte kan kommunisere åpent med barn om kropp, identitet og grenser.
Noen foreldre kan være usikre i forhold til å snakke med barn om seksualitet og kan ha behov for
støtte og veiledning i slik kommunikasjon. I ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og
skolehelsetjenesten er det en sterk anbefaling om at Helsestasjonen bør gi veiledning slik at foreldre
har nok kunnskap til å kunne snakke med barna om kropp, kjønn og seksualitet, trygghet og grenser.
Temaet er anbefalt tematisert ved 2- og 4-årskontroll.
Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for det enkelte barns trivsel og utvikling.
Foreldrene har ansvar for oppdragelse og formidling av viktige verdier. Barnehagen er et viktig
supplement og nødvendig arena for samtaler rundt seksuell helse. Det foreslås at temaet kropp,
kjærlighet og følelser bør være tema i foreldresamtaler i barnehagen for å styrke foreldrenes
kunnskap og bevissthet om barns naturlige seksuelle utvikling og hvordan denne kommer til uttrykk i
lek og atferd. Det kan også være naturlig at dette er tema på foreldremøte, der en legger opp til
samtaler og refleksjoner blant foreldrene om temaet.

2.4 Økonomiske konsekvenser ut over rammen


Innkjøp av refleksjonsgrunnlag

arbeide med tematikken i praksis, hvilke dilemmaer møter man på osv. Hensikten med et refleksjonsgrunnlag er å sette i
gang prosesser i personalgruppen for å arbeide med holdninger og verdier som skal prege en god praksis.
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3

Seksualitetsundervisning i skolen

3.1 Nasjonale og lokale føringer
Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022) er den nasjonale strategien for seksuell helse,
utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet. Trygghet på egen seksualitet er en viktig del av
identitetsdannelse, og grunnlaget for god helse legges allerede tidlig i småbarnsalder. Strategien
bygger på et prinsipp om at god seksuell helse skapes i samspill mellom flere faglige miljøer. Helseog omsorgstjenesten, barnehager og skoler og frivillige organisasjoner. Strategien ser helhetlig på
temaet seksualitet, og peker på at det behøves samarbeid mellom parter for å få dette til.
Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Ny overordnet del av læreplanverket
er fastsatt av regjeringen, men den har ikke trådt i kraft enda. Tidspunktet for når den skal tre i kraft,
vil henge sammen med fornyelsen av læreplanene. I den nye overordnede delen av læreplanen
introduseres tre tverrgående temaer. Ett av disse er folkehelse og livsmestring, hvor kjønn og
seksualitet er nevnt som aktuelle områder.
Opplæringsloven og Læreplanverket for kunnskapsløftet. Temaer knyttet til seksualitet er pr. i dag
forankret i læreplanverkets generelle del, i prinsipper for opplæringen og i kompetansemålene for
ulike fag. I læreplanverket for skolen i dag er det kompetansemål knyttet til undervisning om kropp,
grenser og seksualitet på 2., 4., 7. og 10. trinn, i naturfag, samfunnsfag og KRLE (kristendom, livssyn,
religion og etikk). Kunnskapsløftet skal nå fornyes og det skal utformes nye læreplaner i forbindelse
med fagfornyelsen som nå pågår. Læreplanene skal være ferdige til skoleåret 2020/2021. Det er ikke
klart hvordan seksualitetsundervisning inngår i de nye læreplanene som er under utarbeiding.
I byrådets politiske plattform er det uttrykt at «byrådet ønsker en god seksualundervisning for
elevene».
Regnbuebyen Bergen - Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2017 – 2021
Tiltak i «Regnbuebyen Bergen – Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2017-2021:





4

Tiltak 5: Bergen kommune har som mål at alle elever ved ungdomsskoler og videregående
skoler skal få besøk av FRI4 i løpet av skoletiden.
Tiltak 6: Elevrådsrepresentanter fra skolene i Bergen deltar i en egen opplæringssamling
under de årlige Regnbuedagene i Bergen.
Tiltak 7: Bergen kommune skal i sine fagsamlinger for ansatte ved skoler og barnehager ta
opp temaer knyttet til kjønn, identitet og seksualitet, inkludert historiske perspektiver på
dette.
Tiltak 8: Lærerne i Bergens-skolene skal gjennomgå skolering om gruppe-baserte fordommer,
for å øke deres kompetanse på dette området.

Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
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3.2 Seksualitetsundervisning i skolen - status og utfordringer
Seksualitetsundervisning er ikke et eget fag, men dekkes pr. i dag
i flere fag gjennom hele grunnskolen.

Seksualitetsundervisning

Verdens Helseorganisasjon er
opptatt av at begrepet
seksualitetsundervisning bør
brukes framfor
seksualundervisning da dette i
større grad dekker kompleksiteten i
alle emnene undervisningen bør
inneholde.
Seksualitetsundervisning defineres
av WHO Europa som en livslang
prosess hvor individet tilegner seg
informasjon og danner egne
holdninger og verdier.
Seksualitetsundervisning etter
denne standarden omfatter temaer
som seksuell utvikling, seksuell og
reproduktiv helse, relasjoner
mellom mennesker, følelser,
intimitet, kroppsbilde og
kjønnsroller. Det vektlegges at
undervisningen skal respektere
menneskerettigheter og mangfold,
tilpasses barn og unges alder,
kunnskapsbehov og
kulturbakgrunn, oppmuntre til
kritisk tenkning og kommunisere
en positiv livsløpstilnærming til
seksualitet. Undervisningen skal
være fundert i vitenskapelig
informasjon og bør diskutere
konsekvenser av at
menneskerettigheter/seksuelle
rettigheter krenkes.

Kunnskapsløftet skal nå fornyes og det skal utformes nye
læreplaner i fagene. Det er ikke klart om og eventuelt hvordan
seksualitetsundervisning inngår i de nye læreplanene som er
under utarbeiding. Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet
kartla våren 2018 omfanget og kvaliteten på
seksualitetsundervisningen. Basert på det som kommer frem skal
det utarbeides anbefalinger til tiltak for å styrke
seksualitetsundervisning i skolen. Funnene fra undersøkelsen skal
brukes til å lage anbefalinger for undervisning om seksualitet og
vil også bli brukt i arbeidet med nye læreplaner og i
fagfornyelsesprosessen.
Per i dag er temaer knyttet til seksualitet forankret i
læreplanverkets generelle del, i prinsipper for opplæringen og i
kompetansemålene for ulike fag. I læreplanverket for skolen i dag
er det kompetansemål knyttet til undervisning om kropp, grenser
og seksualitet på 2., 4., 7. og 10. trinn, i naturfag, samfunnsfag og
KRLE (kristendom, livssyn, religion og etikk).
Fordi seksualitetsundervisning ikke er et eget skolefag, og det
ikke finnes nasjonale retningslinjer for undervisningen, finnes det
relativt lite kunnskap om hva som er praksis i skolen. Det finnes
heller ingen nasjonale eller lokale retningslinjer for hvordan
lærere og skoler skal organisere seksualitetsundervisningen.
Hvordan opplæringen gjennomføres, bestemmer skolene selv. Vi
vet derfor lite om hvordan skolene legger opp undervisningen.
Dette gjelder både nasjonalt og lokalt.
Samtidig er seksualitetsundervisningen et felt som ofte møter
kritikk fra ulike hold. Kritikken går både på innhold og omfang, og
på at seksualitetsundervisningen varierer for mye både mellom
skoler og innad på den enkelte skole. Videre skal vi kort se
nærmere på hvilken kunnskap som finnes om de ulike sidene av
seksualitetsundervisingen; innholdet, organisering og
kompetanse, og synliggjøre hva som er utfordringen innenfor de
ulike sidene ved seksualitetsundervisningen.
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Innhold i seksualitetsundervisingen
Man deler gjerne inn i ulike tilnærminger når det gjelder innholdet i seksualitetsundervisningen: en
helsetilnærming, en kriminalitetstilnærming, en kjønns- og mangfoldstilnærming, eller en helhetlig
danningstilnærming.
Seksualitetsundervisning med helsetilnærming kan sies å innebære undervisning som fokuserer på
prevensjon, kjønnssykdommer, svangerskap, fødsel, kroppslige funksjoner, og reproduksjon (Røthing
og Svendsen,2009b). Undervisning med kriminalitetstilnærming har gjerne fokus på grensesetting,
lover og regler, språkbruk, samtykke, overgrep, voldtekt, krenkelser og trakassering
(Kunnskapsdepartementet, 2015-2016). En kjønns- og mangfoldstilnærming til
seksualitetsundervisningen innebærer fokus på tema som seksuell orientering, likestilling, kultur,
kjønnsroller, seksuell identitet og kjønnsuttrykk (Støle-Nilsen, 2017). Dette perspektivet har blitt
betydelig. Danningstilnærmingen innebærer en tilnærming som inkluderer formålene fra de tre
andre (Støle Nilsen 2017).
Seksualitetsundervisningen i norsk ungdomsskole var tidligere hovedsakelig innenfor
helsetilnærmingen, med innslag av kriminalitetstilnærmingen. I dag utgjør helsetilnærmingen fortsatt
i stor grad kjernen i det lærere forstår som seksualitetsundervisning, samtidig har
kriminalitetstilnærmingen fått en større plass i lærernes forståelse av feltet, men også
mangfoldstilnærmingen har blitt betydelig styrket i norsk skoles seksualitetsundervisning det siste
tiåret.
Kritikken som rettes mot seksualitetsundervisningen går ofte ut på at undervisningen mangler en av
disse tilnærmingene, og/eller at helhetsperspektivet og danningsoppdraget i for liten grad preger
undervisningen om seksualitet. Det vil si at alle de tre perspektivene inkluderes og at de faglig
integreres med hverandre. Seksualitetsundervisningen bør også legge til rette for etisk refleksjon
rundt seksualitet i form av følelser, kjærlighetssorg, religion, livssyn, sosiale mediers påvirkning,
selvbestemmelse, grensesetting, reklame, retusjering av modeller, porno og å legge til rette for
sunne og likeverdige relasjoner.
Forskning som er gjort på hva seksualitetsundervisningen inneholder er relativt små studier, med
kvalitativ innretning, men her fremkommer det blant annet at:







lærebøker fremstiller stereotype og upresise fremstillinger av seksualitet
at undervisningen baserer seg på «norsk» seksualitet, og ikke passer elever fra andre kulturer
at undervisningen er problemfokusert
at undervisningen er heteronormativ (seksualitetsundervisningen har for lite om identitet,
seksuell legning, utvidet forståelse av kjønnsroller og selvbilde)
at undervisningen i for stor grad er plassert i en naturfaglig tradisjon
at det er for lite fokus på overgrep og grensesetting

Byråd for barnehage, skole og idrett inviterte til dialogmøte der mange ulike aktører kom med
innspill til hva seksualitetsundervisningen bør inneholde. Her kom også mye av den samme kritikken
mot seksualitetsundervisningen som er vist til over. Innspill fra dialog- og arbeidsmøtet der
interesseorganisasjoner og aktuelle aktører deltok, viser også at innholdet i
seksualitetsundervisningen på skolene varierer fra skole til skole, og også innad på skolene mellom
de ulike klassetrinnene.
12
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Som skoleeier har vi i Bergen kommune ikke gitt retningslinjer på hva innholdet i
seksualitetsundervisningen skal være, men vi vet at mange av skolene bruker uke6 eller deler av
programmet.

Lærernes kompetanse
Det har i mange sammenhenger kommet fram at lærere etterlyser mere kompetanse innenfor emnet
seksualitetsundervisning. I en undersøkelse som ble gjort for Sex og politikk av TNS gallup oppga kun
13 prosent av lærerne at de i løpet av utdannelsen har fått kunnskap om seksualitetsundervisning
som de kan bruke, og bare 18 prosent oppgir at de har høy kompetanse når det gjelder
seksualitetsundervisning (Hind, 2016). Også i en evalueringsrapport om bruken av uke6
fremkommer det at det jevnt over er lav kompetanse på seksualitetsundervisningsfeltet.
Lærere etterlyser både grunnkompetanse gjennom lærerutdanningene og mulighet for
kompetanseheving i form av etterutdanning og kurs. Lærerutdanningen blir kritisert for manglende
tematisering av seksualitetsundervisning. Det undervises i noen grad om naturvitenskapelige fakta og
overgrepstematikk, mens den helhetlige, normkritiske og positive seksualitetsundervisningen
mangler.
I seksualitetsundervisningen vektlegger lærerne i størst grad helsetilnærmingen, mens færre
vektlegger kriminalitets- eller kjønns- og mangfoldstilnærmingen. Færrest inkluderer alle, altså
helhetlig danningstilnærming. Lærere er også usikre på hvilket av perspektivene de skal vektlegge
(Hansen og Hebnes).
I Bergen har skoleeier invitert to lærere fra hver skole, helsesøstre og ungdommens bystyre til
samlinger hvert annet år. En dag for barnetrinnet og en for ungdomstrinnet. Temaene som har vært
oppe på samlingene har vært:








Uke6, presentasjoner og seksualitetsundervisning
Teoretiske perspektiver på seksualitet, kjønn og ikke diskriminerende undervisning
Hvordan møte hets mot LHBT-personer på barne- og ungdomstrinn.
Ungdommens bystyre redegjort for hva de tenker
En som har snakket om å være mann i kvinne kropp
Mobbing av LHBT-personer i idrettsarenaer, med fokus på fotballag
Min kropp – grensesetting

Organisering av seksualitetsundervisningen
Seksualitetsundervisning er et tema som dekkes i flere fag gjennom hele grunnskolen, men hvordan
opplæringen gjennomføres bestemmer skolene selv. Selv om det er gjort enkelte mindre, kvalitative
studier av innhold og kvalitet i seksualitetsundervisningen, finnes det ingen systematisert oversikt
over hvordan opplæringen gjennomføres. Vi vet derfor lite om hvordan skolene legger opp
undervisningen. Det finnes heller ingen nasjonale eller lokale retningslinjer for hvordan lærere og
skoler skal organisere seksualitetsundervisningen.
Seksualitetsundervisningen kommer for sent i opplæringsløpet
Kropp, grenser, seksualitet og mangfold skal tematiseres på ulike måter gjennom hele skoleløpet. For
at seksualitetsundervisning skal ha helsefremmende og forebyggende effekt, er det avgjørende at
barn og unge får nødvendig kunnskap, før de havner i situasjoner der kunnskapen skal tas i bruk. På
dialogmøtet arrangert av byrådet rapporterte flere organisasjoner om at kvalitetssikret kunnskap og
informasjon om seksualitet, kropp og identitet gis for sent i opplæringsløpet. De samme signalene
13
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kom fra Ungdommens bystyre og fra elevorganisasjonen: Dersom seksualitetsundervisning i
hovedsak gjennomføres i siste halvdel av ungdomsskolen, vil den ofte foregå på et tidspunkt hvor
flere elever allerede har seksuell erfaring, slik som det også påpekes i den nasjonale strategien.
Seksualitetsundervisning mangler på timeplanen

Innspillene som kom på dialogmøtet tyder på at seksualitetsundervisningen har ulikt omfang,
både mellom skoler og innad på de ulike skolene. Det kan derfor være et behov for å
timeplanfeste seksualitetsundervisningen i større grad og legge den inn i skolenes årshjul.
Seksualitetsundervisningen forutsetter tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid
Som vist til foran krever helhetlig seksualitetsundervisning en bred tilnærming for at en skal
inkludere de ulike perspektivene som er skissert foran. Dette krever igjen både et tverrfaglig
samarbeid innad på skolene, men vil også være avhengig av et tverrsektorielt samarbeid med andre
sektorer enn skole. Den nasjonale strategien
bygger på et prinsipp om at god seksuell helse
Barn og unge ønsker mer
skapes i samspill mellom flere faglige miljøer:
seksualitetsundervisning
Helse- og omsorgstjenesten, barnehager og
skoler og frivillige organisasjoner. Strategien ser
helhetlig på temaet seksualitet, og peker på at
Barneombudets rapport (2018) om
det behøves samarbeid mellom parter for å få
seksuelle krenkelser blant ungdom
dette til.
viser at barn og unge ønsker seg
I Bergen er det ulikt i hvor stor grad skolene
mer seksualitetsundervisning, der
trekker inn eksterne aktører i
grenser og bruk av sosiale medier
seksualitetsundervisningen. Skolehelsetjenesten
er spesielt viktig.
har gitt tilbakemelding på at det er ulikt om og i
hvilken utstrekning de trekkes inn i planlegging
av- og gjennomføring av seksualitetsundervisningen på de ulike skolene.
Seksualitetsundervisning krever tydelig ledelse
Mye tyder på at seksualitetsundervisning krever tydeligere ledelse enn andre tema for at det skal bli
vektlagt på skolen. Dette både på grunn av temaets natur og fordi det er tverrfaglig. Støle Nilsen
viser i sin masteravhandling5 at tydelig ledelse og tett samarbeid på skolen fører til en mer enhetlig
praksis for seksualitetsundervisningen på skolene.

3.3 Tiltak - seksualitetsundervisning i skolen
Det er viktig at elever får en god og helhetlig seksualitetsundervisning, som både kan bidra til
trygghet for enkeltindividet og kunnskap blant ungdom som gruppe. Seksualitetsundervisningen må
oppleves relevant og ta opp i seg et syn på kjønnsidentitet som speiler dagens samfunn. God
opplæring om seksualitet er også viktig for å forebygge seksuell trakassering og seksuelle overgrep.
For å oppnå en helhetlig seksualitetsundervisning, i tråd med skolens danningsoppdrag, foreslår
byrådet tiltak knyttet til innhold, organisering og kompetanse. Målet skal være å:

5

Støle Nilsen, Marianne (2017) Seksuell danning. En studie av seksualundervisning i ungdomsskolen
masteroppgave UiB
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sikre barn og unge god kunnskap og nødvendig kompetanse om kropp, grenser, seksualitet
og helse til å ivareta egen seksuell helse
fremme positive holdninger til seksualitet, samt gi barn og unge kunnskap som hindrer
diskriminering pga. seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

3.3.1 Innhold
Alle skoler skal bruke uke6
Det foreslås at alle skoler (barne-, ungdoms- og kombinertskoler) fra 2019 skal bruke uke6 i
seksualitetsundervisningen. Uke6 er et gratis seksualitetsundervisningsmateriell for grunnskolen
utarbeidet av Sex og Politikk6.
Uke6 skal brukes av alle skoler frem til nye læreplaner for fag er ferdige i 2020. Da skal skoleeier
vurdere om en vil fortsette å bruke programmet, sett i lys av fagfornyelsen og de nye læreplanene
som følger denne.
Vedlagt finnes en oversikt over innholdet i uke6.7 Uke 6 har et innhold som representerer en
helhetlig danningstilnærming og inneholder tema som i stor grad imøtekommer mye av kritikken
som har vært rettet mot seksualitetsundervisningen og manglene i denne.
Samtidig kan ikke Uke6 stå alene som seksualitetsundervisning. På bakgrunn av innspillene som kom i
arbeidsmøtet med aktuelle aktører på feltet, der vi ba disse om å gi en vurdering av Uke6, og på
bakgrunn av en ekstern evaluering som er gjort av uke6, er det tema der en opplever at uke6 ikke er
tilstrekkelig. Dette gjelder i særlig grad på områdene:
-

sextekniske fakta (kunnskap om seksuell praksis)
pornografi
seksualitetsundervisning for elever med særlige behov
seksualitetsundervisning for elever med annen kulturbakgrunn
seksualitetsundervisningens manglende kobling til antimobbearbeid og arbeid med
skolemiljø

Videre vil det kort kommenteres hvordan det foreslås å ivareta disse områdene.
Sextekniske fakta må tas inn i seksualitetsundervisningen
Uke6 er et program som er i kontinuerlig utvikling. Byrådsavdelingen har vært i dialog med Sex og
Politikk i forbindelse med det som i evalueringen, på dialogmøtet og arbeidsmøte har i har blitt
trukket fram som utfordringer, og fått bekreftet at uke6 arbeider med å forbedre programmet med
blant annet tema som sextekniske fakta. Det er usikkert når dette materialet vil være klar til bruk,
men det foreslås at en i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ikke prioriterer å bruke
ressurser på å utvikle egne opplegg for dette. Skolene må være særlig oppmerksomme på at

6

Sex og Politikk er en ideell rettighetsbasert medlemsorganisasjon. Deres overordnede målsetning er å fremme
og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter nasjonalt og internasjonalt. I 2016 mottok 1549
undervisere materiellet ved 987 skoler over hele landet. Prosjektet har vært drevet siden 2011.
7
Vedlegg 1 viser en oversikt over hvilke temaer uke6 inneholder, hvilke fag de kan knyttes til og hvilke
kompetansemål de bygger på.
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kunnskap om seksuell praksis er et tema som både ungdom selv8 og faglitteratur9 etterspør, og
seksualitetsundervisningen må ta hensyn til dette.
Skolene må bidra til å beskytte barn mot pornografi og gi barn og unge kunnskap om gode og
faktabaserte informasjonskilder.
Barn er sosiale på nett, deler innhold og deltar i fellesskap, uten at voksne hvem de snakker med og
hvilke inntrykk og erfaringer de får. Undersøkelser viser at allerede på barnetrinnet blir eksponert for
pornografi på nettet. I en undersøkelse fra 2016 svarte 8 prosent av foreldre at barna deres (9-12år)
hadde sett porno på nett10, mens 42 prosent av ungdom i alderen 13-18 år har sett porno på nett11.
Andelen er betydelig høyere blant guttene enn blant jentene.
Mange møter dermed porno før de har en seksuell egenerfaring, og pornografiske uttrykk har spredd
seg til ulike medier, som musikkvideoer, reklame og selvpresentasjonssider på nettet.
Pornoindustrien representerer oftest et usunt og uheldig kroppsideal, et negativt kvinnesyn og
uheldige kjønnsnormer og ungdom får gjennom porno et ensidig og feilaktig bilde av hva sex er og
skal være. Porno handler videre om det tekniske aspektet ved sex, den tar ikke opp følelser knyttet til
kropp og sex.
Skolen må derfor tematisere pornobruk og være en motvekt til kommersialiseringen av seksuelle
uttrykk. Det må være rom i skolen for å reflektere og snakke åpent om hva porno er og hvordan
porno kan være med å påvirke vårt syn på kjønn, seksualitet og kropp. Et viktig tiltak er å gi barn og
unge verktøy til kildekritikk og kunnskap om gode og faktabaserte informasjonskilder, blant annet
gjennom undervisning om kropp og seksualitet. Samtidig må skolen veilede barn og unge til trygge
informasjonskanaler som f. eks nettressurser som barna selv kan bruke for å finne mer informasjon.
På nettsiden til Sex og Samfunn finnes det en chat for barn og unge som er opptil 25 år
gamle. Ung.no er også en spørreportal som barn og unge kan bruke.
I spennet mellom gode kvalitetssikrede nettsteder og formidlere av potensielt skadelige budskap, er
det behov for veiledning om hva som er hva. BBSI og BHO vil anbefale kvalitetssikrede nettsteder
som kunnskapskilder for barn og unge.
Uke6 arbeider også med å utvikle oppgaver til bruk i skolen knyttet til porno.
Seksualitetsundervisning for elever med særlige behov
Manglende seksualitetsundervisning er i dag en utfordring for ungdom med kronisk sykdom og
nedsatt funksjonsevne, blant annet som følge av at den eksisterende seksualitetsundervisningen er
svært funksjonsnormativ. Seksualitetsundervisning må ta hensyn til elevene som har spesielle
diagnoser og til elever med ulikt kognitivt nivå. Seksualitetsundervisning for elever med særlige
behov kan derfor kreve særlige tilpasninger. Sex og Politikk vil for å imøtekomme dette lansere nye
oppgaver knyttet til uke6 i samarbeid med Unge funksjonshemmede.
Byrådet mener det er viktig å sikre at denne gruppen får god nok seksualitetsundervisning. Skolen
har ansvar for å samarbeide med skolehelsetjenesten om å tilrettelegge for særlig utsatte grupper
som kan trenge ekstra veiledning, repetisjon og oppfølging.

8

Se f.eks. innspill fra Elevorganisasjonen og helsesykepleier på dialogmøte om seksuell helse
Svendsen, Stine H. Bang (2016). "Alt annet enn sex? Om to pedagogiske tilnærminger til ungdom og
seksualitet." St. Sunniva 3-4.
10
Medietilsynet: barn og medier 2016
11
Medietilsynet: Barn og medier 2018
9
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Seksualitetsundervisning for elever med en annen kulturbakgrunn
Samfunnet er preget av et større kulturelt mangfold enn for bare få år siden. Dette gjenspeiles i at
elevgruppen består av elever som tilhører ulike kulturer og tradisjoner, og som har ulik bakgrunn når
det gjelder kunnskap og holdninger til kropp og seksualitet. Det kan være ulike behov for
kompetanse i undervisningen, og det kan være aktuelt å bruke ulike pedagogiske virkemidler,
avhengig av elevgruppens sammensetning og bakgrunn. Byrådsavdelingen har sammen med Senter
for nye medier ved Høgskulen på Vestlandet utviklet Zmekk samfunnsfag12 som er en gratis
læringsressurs i samfunnsfag for innføringsklasser på ungdomstrinnet. Læringsressursen har en bolk
om familie og samliv som inneholder temaet kjærlighet og seksualitet. Samtidig er det viktig, i et
inkluderingsperspektiv, at alle barn og ungdommer får samme informasjon og utvikler så lik
kunnskap som mulig.
Seksualitetsundervisning for unge innvandrere
Enkelte av innvandrerne i Bergen kommer fra land der det er liten åpenhet rundt temaer knyttet til
seksualitet og kjønnsidentitet. Det er viktig at innvandrere fra disse landene tidlig får informasjon om
temaer som likestilling og relasjoner mellom kjønn i Norge og LHBTI-personers rettsstilling i det
norske samfunnet. Slik undervisning gjennomføres i dag ved Nygård skole.
Bergen kommune har også i samarbeid med frivillige organisasjoner hatt grupperettede tiltak for
unge innvandrere der det gis seksualitetsundervisning og rom for diskusjoner om dette temaet. For
unge innvandrere kan det være slik at disse temaene ikke er tatt opp i tidligere skolegang og det
heller ikke er noe de har snakket om med trygge voksne. Grupperettede tiltak mot denne
målgruppen kan være viktig for å forebygge overgrep og å gjøre dem bedre rustet for å stå imot
press. Seksualopplysning kan, hvis det gjøres på en god måte, fjerne unødige bekymringer, ha høy
grad av toleranse og respekt for ulike religiøse syn i disse spørsmålene og det kan også virke
befriende å ta opp disse temaene.
Seksualopplysning kan, hvis det gjøres på en god måte, fjerne unødige bekymringer og virke
befriende.
Det foreslås at Bergen kommune styrker samarbeidet med frivillige organisasjoner om grupperettet
seksualitetsundervisning for unge innvandrere.
Seksualitetsundervisning for enslige mindreårige flyktninger
En særlig sårbar gruppe ungdommer er enslige mindreårige flyktninger. Denne gruppen kan ha
opplevd traumer og overgrep før og under flukten til Norge og mangler voksne omsorgspersoner.
Samtidig er gruppen i en alder der de er i ferd med å bli voksne kommer fra samfunn der seksualitet
ikke blir tatt opp på samme måte som i Norge. Det er særlig viktig at denne gruppen gis en tilpasset
seksualitetsundervisning.
Barnevernstjenesten for enslige mindreårige gjennomfører årlig undervisningsopplegg om
kjønnsroller, seksualitet og seksuell helse for denne målgruppen. Bergen kommune vil videreføre
denne satsingen
Seksualitetsundervisning skal knyttes til arbeidet med å forebygge mobbing og skape et godt
skolemiljø
Overordnet del av læreplanverket fastslår at skolen har både et dannings- og et utdanningsoppdrag,
der faglig læring ikke kan isoleres fra sosial læring. Skolen skal støtte og bidra til elevenes sosiale
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Zmekk skal blant annet bidra til at elever i innføringsklassen blir kjent med norsk kultur. Ressursen består av
animasjonsfilmer, oppgaver, ordlister og quiz. Alt innhold finnes på både norsk, somali og arabisk.
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læring og elevene skal få god kompetanse i å samhandle med andre mennesker. De skal også øves i å
opptre hensynsfullt og utvikle bevissthet om egne holdninger, til å gjøre verdivalg, kunne sette
grenser og respektere andres grenser og kunne håndtere tanker følelser og relasjoner.13 Det å
fremme toleranse rundt tema seksualitet innebærer også å lære elevene å diskutere med respekt for
hverandres perspektiver og syn, også når disse for eksempel av religiøse eller kulturelle årsaker
divergerer fra flertallet. Seksualitet handler i hovedsak om samhandling mellom mennesker, og
seksualitetsundervisning må derfor knyttes til skolens arbeid med skolemiljø.
Foreslåtte tiltak - innhold i seksualitetsundervisningen
 Alle skoler skal bruke uke6
 Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett og Byrådsavdeling for helse og omsorg vil
anbefale kvalitetssikrede nettsteder som kunnskapskilder for barn og unge
 Skolen har ansvar for å samarbeide med skolehelsetjenesten om å tilrettelegge
seksualitetsundervisning for særlig utsatte grupper som kan trenge ekstra veiledning,
repetisjon og oppfølging
 Bergen kommune skal samarbeide med frivillige organisasjoner om grupperettet
seksualitetsundervisning for unge innvandrere
 Barnevernstjenesten for enslige mindreårige gjennomfører årlig undervisningsopplegg om
kjønnsroller, seksualitet og seksuell helse for enslige mindreårige flyktninger
 Seksualitetsundervisning skal knyttes til skolens arbeid med skolemiljø

3.3.2 Organisering
Videre er det foreslått rammer for organisering av seksualitetsundervisningen, slik at
seksualitetsundervisningen ikke blir skole- og læreravhengig, og for å sikre at alle elever får et
kvalitetssikret og godt undervisningsopplegg.
Alle skoler skal ha seksualitetsundervisning på hvert hovedtrinn.
Det skal være seksualitetsundervisning på alle hovedtrinn, dette er i tråd med Kunnskapsløftets
læringsmål som i all hovedsak har lagt oppnåelse av læringsmål etter 2.trinn, 4.trinn, 7.trinn og
10.trinn. Undervisningen differensieres i forhold til alder med økende timetall. Uke6 legges inn i
skolenes årshjul for henholdsvis småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn.
Tilrettelegging for tverrfaglighet og samarbeid innad på skolen
Seksualitetsundervisning er et flerfaglig tema – skoleledelsen må legge til rette for tverrfaglig
samarbeid for at undervisningen skal kunne ha et helhetlig danningsperspektiv.
Tverrfaglig team
Hver skole har et tverrfaglig team som arbeider med oppfølging av enkeltsaker og systemutvikling.
Tverrfaglig team består av skolens ledelse, skolehelsetjenesten, barnevernet og PPT. Andre
samarbeidspartnere og eksterne aktører kan innkalles ved behov. Tverrfaglig team kan være en
arena der man tar opp temaer knyttet til seksuell helse og seksualitet.
Tverrfaglig team kan også være en ressurs der lærere får hjelp og råd til å håndtere vanskelige og
utfordrende ting som dukker opp knyttet til elevers seksualitet og seksuelle helse.
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Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen
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Formalisering av samarbeid med skolehelsetjenesten om seksualitetsundervisningen
Helse- og omsorgsdepartementet framhever helsesektoren som særs viktig i kunnskapsformidling
rundt seksualitet.14 For skolen vil skolehelsetjenesten være viktig og bør benyttes som en ressurs for
lærere, skole, og elever. Dette er også i samsvar med den nasjonal faglig retningslinje for
skolehelsetjenesten. I retningslinjen er det sterkt anbefalt at skolehelsetjenesten bidrar i skolens
samlivs- og seksualitetsundervisning, særlig på området seksuell helse. Skolene skal samarbeide med
skolehelsetjenesten slik at den blir involvert i planlegging og gjennomføring av
seksualitetsundervisningen.
Tilrettelegging for, og samarbeid med eksterne aktører
Skolen skal bruke eksterne aktører i den grad de har behov og finner det hensiktsmessig, men lærer
skal alltid være med i undervisningen. Skoleledelsen skal i samråd med lærerne vurdere hvilke
eksterne aktører som den enkelte skole ønsker invitere inn. Byrådsavdeling for barnehage, skole og
idrett vil utarbeide en nettressurs med lenker til aktuelle aktører.
Senter mot incest og seksuelle overgrep, SMISO, skal inn som en del av seksualitetsundervisningen
på 6.trinn på alle skoler.15 Undervisningen fra SMISO Hordaland har til hensikt å forebygge og
avdekke seksuelle overgrep og tar også opp tema som seksuell trakassering. Undervisningen skal
være i tråd med beskrivelser i rundskriv fra Bufdir.16 Skoleledelsen har ansvar for å invitere SMISO
inn. SMISO Hordaland og Bergen kommune er enige om å legge til rette for en kompetanseoverføring
slik at kommunen på lengre sikt kan overta undervisningen på 6. trinn og SMISO kan gi
undervisningstilbud til andre klassetrinn og til barnehager. Helsesykepleier vil være sentral i denne
ansvars- og kompetanseoverføringen, men andre tjenester er aktuelle (PPT). Derfor må den enkelte
skoles tverrfaglige team være sentral og involveres i dette utviklingsarbeidet.

Det er et mål at ungdomsskolen en gang i året inviterer inn FRI, jf. bystyrets vedtak i
Regnbuebyen Bergen
Elevrådsrepresentanter fra skolene i Bergen deltar i en egen opplæringssamling under de
årlige Regnbuedagene i Bergen, jf. bystyrets vedtak i Regnbuebyen Bergen
Politiet inviteres årlig inn på møte i tverrfaglig team.
Samarbeid med hjemmet
Skolens opplegg for seksualitetsundervisningen skal informeres om på foreldremøte hvert skoleår.
Herunder skal det informeres om tema og hvilke eksterne aktører skolen samarbeider med.
Seksualitetsundervisning tas inn i Kvalitetsoppfølgingsmøtet
Kvalitetsoppfølging er en arena for analyse, dialog og vurdering, der representanter for
Fagavdelingen i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett møter skoleledelse og lærere, og
sammen reflekterer over skolens praksis. Områdeleder og skolens PPT-kontakt deltar også i møtet.
Tema seksualitetsundervisning tas inn i møtet og legges inn som delspørsmål under temaet
skolemiljø der også representanter fra FAU – og elevråd deltar.

15

BEBY 19.10.16 sak 265/26. Privat forslag
Bystyret ba i sak 265/16 byrådet øke innsatsen innen holdningsskapende arbeid når det gjelder grensesetting,
seksuell trakassering og overgrep i bergensskolen. Samtidig vedtok bystyret at de var positive til byrådets
planlagte samarbeid med SMISO.
16
Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt,
10/2018
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Foreslåtte tiltak organisering av seksualitetsundervisningen
 Alle skoler skal ha seksualitetsundervisning på hvert hovedtrinn
 Skoleledelsen må tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid slik at undervisningen kan ha et
helhetlig danningsperspektiv
 Skolene skal samarbeide med skolehelsetjenesten slik at den blir involvert i planlegging og
gjennomføring av seksualitetsundervisningen
 Skolen skal bruke eksterne aktører i seksualitetsundervisningen i den grad de har behov for
det. Skoleledelsen skal i samråd med lærerne vurdere hvilke eksterne aktører som inviteres
inn. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett vil utarbeide en nettressurs med lenker til
aktuelle aktører.
 Senter mot incest og seksuelle overgrep, SMISO, skal inn som en del av
seksualitetsundervisningen på 6.trinn på alle skoler
 Skolens opplegg for seksualitetsundervisningen skal informeres om på foreldremøte hvert
skoleår
 Tema seksualitetsundervisning tas inn i møtet og legges inn som delspørsmål under temaet
skolemiljø der også representanter fra FAU – og elevråd deltar.

3.3.3 Kompetanse
Det har kommet ulike innspill i løpet av planarbeidet i forhold til hvem som har, og bør ha,
kompetanse til å gjennomføre seksualitetsundervisningen i skole. På den ene siden signaliseres det at
elevene helst ser at eksterne står for undervisningen, da det oppleves vanskelig at det er
kontaktlærer eller andre lærere som har klassen til vanlig som har undervisningen. Eventuelt at lærer
er inne sammen med eksterne. På den annen side uttrykkes det viktigheten av at det er læreren, som
kjenner elevene, som må ha denne undervisningen.
Byrådet mener at seksualitetsundervisingen tilhører lærerrollen. Selv om skolene både kan og bør
bruke andre profesjoner, fagmiljøer og interesseorganisasjoner inn i undervisningen som vist til
under (3.3.1), er det i hovedsak lærerne som skal gjennomføre seksualitetsundervisningen. Det er to
grunner til det. Skolen har et danningsoppdrag, og opplæringen skal danne hele mennesket.
Opplæring innebærer derfor utvikling av elevene på ulike områder. I seksualitetsopplæringen ligger
også en intensjon om danning, der alle de tre dimensjonene (helse- mangfold og
kriminalitetstilnærmingen), må integreres. Videre er seksualitet er et tema som dukker opp i
skolehverdagen også utenom de periodene man har seksualitetsundervisning. Da må lærerne ha
handlingskompetanse slik at de kan gripe den pedagogiske situasjonen og bruke sitt profesjonelle
skjønn til å ta opp temaer som hører inn under seksualitetsundervisningen, også når situasjoner
dukker opp utenfor timeplanfestet tid.
Lærere trenger derfor økt kunnskap og trygghet for å gi god seksualitetsundervisning og det er
vesentlig at læreren har god kompetanse og et bredt didaktisk repertoar innenfor temaet.
Foreslåtte tiltak - kompetanse
 Bergen kommune kjøper inn et kompetansehevingsverktøy i form av et refleksjonsgrunnlag
for seksualitetsundervisning. Refleksjonsgrunnlaget skal være støttemateriell som skal gi
skolens ansatte kompetanse innenfor temaet seksualitetsundervisning. Samtidig skal det
være et grunnlag for å skape felles holdninger og verdier som videre skal prege god praksis.
Refleksjonsgrunnlaget skal gjennomgås på skolen annet hvert år.
 Bergen kommune kjøper inn en kompetansepakke på seksualitetsundervisning, bygget på
danningstilnærmingen slik at bergensskolen kan tilby elevene en helhetlig
seksualitetsundervisning. En skal sikre at flest mulig av det pedagogiske personalet får delta i
kompetansehevingen. Kurset vil være på 3 timer og ha to deler: En innføring i nødvendig
20
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bakgrunnskunnskap for å gjennomføre god seksualitetsundervisning og konkret innføring i
bruk av Uke6. Helsesykepleier oppfordres også til å delta.

3.4 Økonomiske konsekvenser ut over rammen



4

Innkjøp av refleksjonsgrunnlag
Kompetansepakke seksualitetsundervisning

Kjønnsrelatert mobbing i skolen

I sosiale sammenhenger for barn og unge blir ofte kjønnsrelaterte ord som «homo» og «hore» brukt
som nedsettende uttrykk. Undersøkelser som for eksempel Hilde Slåtten sin doktorgradsavhandling
fra UiB i juni 2016 viser omfanget av denne bruken. I et representativt utvalg av ungdomsskoleelever
fant forskeren at 54 prosent av guttene hadde kalt en venn «homo» den siste uken. Bergen
kommune ser alvorlig på denne ordbruken. Den setter an en negativ tone knyttet til seksualitet og
seksuelle minoriteter. Barn og ungdom bør få vokse opp i et oppvekstmiljø der de er vernet mot
ordbruk rundt seksualitet og seksuell identitet på en negativ måte.

4.1 Tiltak – kampanje mot kjønnsrelatert mobbing i skolen
Det foreslås at Bergen kommune tar initiativ til en kampanje rettet mot unge for å få en økt
bevissthet rundt bruk av kjønnsbaserte uttrykk på negativ måte. Kommunen skal samarbeide med
ungdom for å finne en effektiv måte å kommunisere dette budskapet på.

4.2 Økonomiske konsekvenser ut over rammen


Kampanje mot kjønnsrelatert mobbing i skolen
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5
Redusere uønskede svangerskap og smitte av seksuelt
overførbare sykdommer
5.1 Kunnskapsformidling
Tradisjonelt har offentlig kunnskapsformidling til unge om seksuell helse hatt hovedvekt på
viktigheten av å unngå noen av seksualitetens ulemper. Reduksjon av antall uønskede svangerskap
og reduksjon av smitte av seksuelt overførbare infeksjoner har vært hovedtema i denne
kunnskapsformidlingen.
Et godt seksualliv er imidlertid en ressurs og beskyttelsesfaktor som fremmer livskvalitet og
mestringsferdigheter. Seksualitet omfatter følelser, tanker og handlinger, i tillegg til det fysiologiske
og fysiske. Det er komplekse vekselvirkninger mellom seksualitet og den generelle helsetilstanden,
hvor begge kan påvirke hverandre i positiv eller negativ retning. En forutsetning for god seksuell
helse er en positiv og respektfull tilnærming til seksualitet og til seksuelle relasjoner og mulighet til å
ha gode og trygge seksuelle erfaringer. Positive holdninger og følelser for egen kropp sammen med
god kunnskap om kropp og seksualitet bidrar til tryggere seksuell identitet og sunnere
handlingsmønstre.
En mer positiv tilnærming til god sex som fremmende for aktuell og fremtidig helse, vil også gi
grunnlag for en annerledes tilnærming til hvordan man kan unngå mulige ulemper ved seksuelle
aktiviteter.

Tiltak – kunnskap formidles i sex-positiv ramme
Kunnskap som kan redusere antall uønskede svangerskap og kunnskap som kan bidra til å redusere
smitte av seksuell overførbare infeksjoner formidles i en sex-positiv ramme. Dette er et ansvar som
både skolen og helsevesenet har.

5.2 Tilgjengelighet til prevensjonsveiledning
Vurdert ut fra forekomst i et makroperspektiv har tiltak for å redusere antall uønskede svangerskap
lyktes i større grad enn tiltak for å redusere smitte av seksuelt overførbare infeksjoner. Kanskje med
unntak av HPV-smitte hvor det nå etter hvert kommer resultater som tyder på at vaksinen synes å ha
like god effekt som vi har håpet på. Dette er imidlertid så langt eneste aktuelle vaksine mot seksuell
smitte. Ellers holder forekomsten av seksuelt overførbare infeksjoner seg høy, særlig klamydia og
antakelig mykoplasma, mens forekomst av provoserte aborter har sunket, særlig hos de yngste.
Når det gjelder reduksjon av antall uønskede svangerskap, er det viktig å være klar over at uønskede
og uplanlagte svangerskap ikke er det samme. Mange uplanlagte svangerskap fører til ønskede og
elskede barn. Motsatt kan svangerskap som i utgangspunktet var bevisst eller ubevisst planlagt, bli
uønsket senere, etter at svangerskapet er etablert. Løsningen kan derfor ikke bare være bedre
prevensjonsbruk for å unngå uplanlagte svangerskap. Men ansvarlig sex innebærer bruk av sikker
prevensjon i relasjoner hvor det er viktig å unngå graviditet, og i perioder av livet hvor det er viktig å
unngå graviditet. Det er en svært viktig del av seksualitetsundervisningen. Da er det viktig at
prevensjonsmidler er lett tilgjengelig, og at prisen ikke er et tilgjengelighetshinder. I den forbindelse
er det svært uheldig at ungdom må betale egenandel for prevensjonsveiledning hos fastlegen. Og det
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er vesentlig at de mest aktuelle instansene for prevensjonsveiledning, fastlege og helsestasjon har
tilstrekkelig kapasitet til å kunne gi prevensjonsveiledning uten lang ventetid.

Tiltak for lettere tilgjengelig prevensjonsveiledning
Arbeide for egenandelsfritak for ungdom hos fastlegen. Tilpasse kapasiteten i fastlegeordningen og
helsestasjon til behovene.

5.3 Få flest mulig svangerskap til å bli ønsket
Tiltak for å unngå å bli gravid når dette er uønsket, bør som nevnt ikke være eneste tiltak. I tillegg er
det viktig med tiltak som kan medvirke til at flest mulig svangerskap er ønsket, når de først er
etablert, enten det var planlagt eller ikke. I den forbindelse har byrådet lagt til rette for bedre
oppfølging i helsestasjonstjenesten, samlivskurs for alle førstegangsforeldre og økt støtte til Amathea
som gir rådgivning til uønskede eller usikre gravide. Dette tror vi er viktige tiltak for at flere skal
ønske å ta imot barnet. I tillegg vil økonomisk og sosial sikkerhet for familien være viktig. For
personer som er i arbeid, vil permisjonsrettigheter med foreldrepenger samt det å unngå
diskriminering av gravide og småbarnsforeldre på arbeidsplassen være viktig. Men mange blir gravide
uten å ha rett til foreldrepenger. Da vil nivået på engangsstønaden ha stor betydning. Per i dag er
engangsstønaden uforståelig lav i forhold til det yrkesaktive får i foreldrepenger, noe som medfører
stor økonomisk usikkerhet og må antas å ha stor betydning for de som vurderer provosert abort etter
å ha blitt gravid.

Tiltak for å medvirke til at flest mulig svangerskap er ønsket
Arbeide for økt engangsstønad ved fødsel, og vurdere en egen kommunal engangsstønad.

5.4 Redusere smitte av seksuelt overførbare infeksjoner
Tiltak for å redusere smitte av seksuelt overførbare infeksjoner, krever en annen tilnærming. I
motsetning til svangerskap som er ønsket og til dels etterlengtet når tiden er riktig, vil seksuelt
overførbare infeksjoner alltid være uønsket. Både aktive infeksjoner og følgetilstander etter
gjennomgåtte infeksjoner er truende for aktuell og fremtidig helse. Per i dag er de eneste effektive
tiltak for å unngå seksuell smitte seksuelt avhold, å begrense antall seksualpartnere og bruk av
kondom. Anbefaling om livslangt avhold fra partnersex for å unngå smitte vurderes uaktuelt, mens
livslangt seksuelt monogami passer for en del, men langt fra alle. En betydelig andel av befolkningen
gjør valg som innebærer mer eller mindre hyppig skifte av seksualpartnere. Av dette følger risiko for
å bli smittet av seksuelt overførbare infeksjoner og risiko for å bringe denne smitten videre. Det
eneste risikoreduserende tiltak mot å bli smittet ved partnersex er kondombruk. Kondom oppfattes
imidlertid av mange å redusere nytelsen ved sex, dels ved at en må stagge spontanitet og tenning for
å ta kondomet på, dels ved at barrieren mot direkte kontakt reduserer den fysiske stimuleringen. Det
har antakelig ikke vært klokt å underslå dette i anbefalingene om kondombruk. Det er å håpe at
produktutvikling hos kondomprodusentene kan redusere noen av de opplevde ulempene.
Motivasjon for kondombruk påvirkes for øvrig av tendensen til å idealisere en ønsket seksualpartner,
der hun/han tillegges bare positive og ikke noen negative egenskaper. Fordi hun/han oppfattes som
fruktbar (positivt) men ikke smitteførende (negativt) vil motivasjon for sikker prevensjon være
høyere, mens motivasjon for beskyttelse mot seksuell smitte være lavere. Hovedstrategien må likevel
være å anbefale kondombruk til tross for ulempene. Kondomer må da være lett tilgjengelig der de
trengs, og ikke innebære økonomisk belastning å skaffe.
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Tiltak for ikke å bringe smitte videre vil i utgangspunktet være lettere, fordi de sammenfaller med
tiltak for å unngå at smitten fører til sykdom hos seg selv. Testing for seksuell smitte bør gjøres etter
hvert partnerskift, og må derfor være lett tilgjengelig og gratis og bør gjøres på et sted hvor det også
kan gis behandling og smitteoppsporing ved eventuell påvist smitte. Testing hos fastlegen eller på
helsestasjon vil oppfylle dette, men ikke selvtesting og testing på apotek. Det er avgjørende at det er
tilstrekkelig kapasitet i tjenestene til å kunne gjøre diagnostikk, behandling og smitteoppsporing uten
lang ventetid.

Tiltak – motivere til kondombruk
Motivere til bruk av kondom med ærlighet om ulempene. Dette er et ansvar som både skolen og
helsevesenet har.

Tiltak – tilpasse kapasitet i fastlegeordning og helsestasjon
Tilpasse kapasiteten i fastlegeordningen og helsestasjon til behovene.

6

Vurdering av behov for senter for seksualitet

Som en del av planen har bystyret bedt byrådet utrede om det er formålstjenlig å samle relevant
fagmiljø og organisasjoner i et senter for seksualitet og om det vil være hensiktsmessig at noen
kommunale tjenester kan tilbys som en del av dette senteret.
Det er som nevnt komplekse vekselvirkninger mellom seksualitet og den generelle helsetilstanden,
hvor begge kan påvirke hverandre i positiv eller negativ retning.
Det er godt dokumentert at god sex er helsefremmende. Motsatsen til dette er at mangel på god sex
vil ha negative helseeffekter. I den forbindelse er det relevant å skille mellom skadevirkninger av
negative seksuelle opplevelser og eventuelle skadevirkninger av fravær av seksuell aktivitet.
Skadevirkninger av å bli utsatt for seksuelle overgrep er godt dokumentert, ellers er
kunnskapsgrunnlaget mangelfullt når det gjelder virkninger av mangel på god sex.
Men vi vet mye om at sykdom og funksjonshemning ofte medfører seksuelle problemer. Dels kan
dette være en direkte effekt av sykdommen/funksjonshemningen, dels kan det være usikkerhet hos
pasienten om sykdommen/funksjonshemningen i seg selv innebærer at seksuelle aktiviteter bør
unngås. Svært vanlig er at det å ha en sykdom og funksjonshemning gir et redusert selvbilde, slik at
den rammede oppfatter seg selv som en mindre attraktiv seksualpartner. Sexologisk rådgivning og
behandling for seksuelle problemer bør derfor være en integrert del av helsehjelpen som gis i
helsevesenet. Dette forutsetter at kompetansen på alminnelige seksuelle problemer sikres innen det
alminnelige helsevesenet. Og det forutsetter tilstrekkelig kapasitet i tjenestene.

Tiltak – sikre kompetanse i helsetjenesten
Sikre kompetansen på håndtering av de vanlige sexologiske problemene i hele helsetjenesten.
Ved behov for utredning og behandling av mer komplekse sexologiske problemer, vil det kreves en
spissere kompetanse på dette. Det er ingen henvisningsinstans som har dette som hovedoppgave i
dag. Med få unntak finnes slik kompetanse kun i privat regi.
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En henvisningsinstans for sexologiske problemer som går ut over det som fastlegen har kompetanse
på, er etterlengtet. Men å bygge opp dette i offentlig regi krever flere avklaringer. Hvis dette skal
bygges opp som nye tilbud, må det gjøres en grenseoppgang mellom hvilket nivå et eventuelt tilbud i
kommunehelsetjenesten skal ligge på, og hva som innenfor dette feltet bør være
spesialisthelsetjeneste. Selv om behovet definitivt er til stede, må det også avklares hvor høyt dette
skal prioriteres i forhold til andre helse- og omsorgstjenester.

Tiltak – avklare ansvar for sexologiske problemer
Avklare hva som skal være kommunehelsetjenestens ansvar og hva som skal være
spesialisthelsetjenestens ansvar for sexologiske problemer som krever kompetanse ut over den som
finnes hos helsepersonell flest.
Spørsmålet som bystyret ønsker vurdert, er om det bør tilrettelegges for et senter for seksualitet
som samler relevant fagmiljø og organisasjoner. Dette spørsmålet er naturligvis avhengig av at det
finnes fagmiljø og organisasjoner som ønsker dette. Ett av de mest aktuelle alternativene er å legge
til rette for at Sex og samfunn etablerer samme typen virksomhet i Bergen som det de har i Oslo,
hvor de driver en stor klinikk for seksuell helse. Dette har Sex og samfunn signalisert at de kan være
interessert i. Sex og samfunn er en ideell stiftelse som har som formål å arbeide for seksuell og
reproduktiv helse og rettigheter, både på individ- og samfunnsnivå. Sex og samfunn har ungdom og
unge voksne som primær målgruppe, men både deres kliniske virksomhet og formidlingsarbeid vil
kunne spre kompetanse på sexologiske utfordringer også i andre livsfaser. Det må utredes hvordan
en eventuell etablering kan finansieres. Klinikken i Oslo har dels statlig, dels kommunal finansiering.
En realistisk oppstart av et senter for seksualitet i Bergen vil være å invitere Sex og samfunn til
samtaler om hvilken tilrettelegging som skal til for at de vil etablere virksomhet i Bergen.

Tiltak - innlede samtaler med Sex og samfunn
Innlede samtaler med Sex og samfunn om hva som skal til for at de vil etablere virksomhet i Bergen.
Spørsmålet om det vil være hensiktsmessig at noen kommunale tjenester kan tilbys som en del av
dette senteret, må vurderes nøye. Utgangspunktet må være at de vanlige helsetjenestene skal
ivareta de vanlige helsetjenestebehovene. Det forutsetter god kompetanse på vanlige sexologiske
utfordringer i helsestasjon og hos fastleger. Men noen pasienter vil ha utfordringer som krever
spissere kompetanse, som da må være tilgjengelig. Et senter for seksualitet vil kunne være et slikt
spisskompetent miljø. Men i hovedsak bør den kommunale satsningen innen dette feltet være god
kompetanse i de vanlige tjenestene, som også må ha kapasitet svarende til behovet. Det meddeles at
kapasiteten i helsestasjon for ungdom er sprengt. Dessuten har den stadig økende
oppgaveporteføljen hos fastlegene ført til overarbeidede fastleger og store rekrutteringsvansker til
fastlegepraksis.

Tiltak -Tilpasse kapasiteten i fastlegeordningen og helsestasjon til behovene.
Tilpasse kapasiteten i fastlegeordningen og helsestasjon til behovene.
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7

Oppsummering tiltak

OMRÅDE

TILTAK

Økonomiske Ansvar for
konsekvenser gjennomføring

Kropp, kjærlighet, følelser
og identitet i barnehage

Gjennomføre
kompetanserekke for styrere
og pedagoger

Løses
innenfor
rammen

Innkjøp av
refleksjonsgrunnlag med
tema barns seksuelle helse
Barns kropp, kjærlighet og
følelser bør være tema i
foreldresamtaler

Krever
ytterligere
midler *
Løses
innenfor
rammen

BBSI

Seksualitetsundervisning
Innkjøp av
refleksjonsgrunnlag for
seksualitetsundervisning
Innkjøp av kompetansepakke
for seksualitetsundervisning

Krever
ytterligere
midler *
Krever
ytterligere
midler *
Alle skoler skal bruke uke6
Løses
innenfor
rammen
Anbefale kvalitetssikrede
Løses
nettsteder som
innenfor
kunnskapskilder
rammen
Seksualitetsundervisning
Løses
knyttes til skolens arbeid med innenfor
skolemiljø
rammen
Skolen skal samarbeide med
Løses
skolehelsetjenesten for å
innenfor
tilrettelegge
rammen
seksualitetsundervisning for
særlig utsatte grupper
Bergen kommune skal styrke Løses
samarbeidet med frivillige
innenfor
organisasjoner om
rammen
grupperettet
seksualitetsundervisning for
unge innvandrere
Videreføre satsingen med
Løses
årlig undervisningsopplegg
innenfor
om kjønnsroller, seksualitet
rammen
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BBSI

BBSI

BBSI/BHO

BBSI

BBSI/BHO

BSBI

BHO/BSBI
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Kjønnsrelatert mobbing i
skolen
Uønskede svangerskap og
smitte av seksuelt
overførbare sykdommer

og seksuell helse for enslige
mindreårige flyktninger
Skolene skal ha
seksualitetsundervisning på
hvert hovedtrinn
Skoleledelsen må
tilrettelegger for tverrfaglig
samarbeid innad på skolen
om seksualitetsundervisning
Skolene skal samarbeide med
skolehelsetjenesten slik at
den blir involvert i
planlegging og gjennomføring
av
seksualitetsundervisningen
Senter mot incest og
seksuelle overgrep, SMISO,
skal inn som en del av
seksualitetsundervisningen
på 6.trinn på alle skoler.
Det informeres årlig om
seksualitetsundervisningen
på foreldremøte
Seksualitetsundervisningen
blir en del av
kvalitetsoppfølgingsmøtet
Bergen kommune tar initiativ
til en kampanje mot
kjønnsrelatert mobbing i
skolen
Formidle kunnskap som kan
redusere antall uønskede
svangerskap og kunnskap
som kan bidra til å redusere
smitte av seksuell
overførbare infeksjoner i en
sex-positiv ramme.

Løses
innenfor
rammen
Løses
innenfor
rammen

BBSI

Løses
innenfor
rammen

BBSI/BHO

Løses
innenfor
rammen

BBSI

Løses
innenfor
rammen
Løses
innenfor
rammen
Krever
ytterligere
midler *

BBSI

Løses
innenfor
rammen

BHO/BBSI

Arbeide for egenandelsfritak
for ungdom hos fastlegen
Tilpasse kapasiteten i
Løses
fastlegeordningen og
innenfor
helsestasjon til behovene
rammen
Arbeide for økt
engangsstønad ved fødsel, og
vurdere en egen kommunal
engangsstønad
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Vurdering av behov for
senter for seksualitet

Motivere til bruk av kondom
med ærlighet om ulempene.

Løses
innenfor
rammen

BHO/BBSI

Sikre kompetanse på
håndtering av de vanlige
sexologiske problemene i
hele helsetjenesten.

Løses
innenfor
rammen

BHO

Avklare hva som skal være
kommunehelsetjenestens
ansvar og hva som skal være
spesialisthelsetjenestens
ansvar for sexologiske
problemer som krever
kompetanse ut over den som
finnes hos helsepersonell
flest.

Løses
innenfor
rammen

BHO

Innlede samtaler med Sex og
samfunn om hva som skal til
for at de vil etablere
virksomhet i Bergen.

Løses
innenfor
rammen

BHO

*I byrådets forslag til budsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-2022 er det foreslått å
avsette 1,75 mill. kroner i form av et engangstiltak øremerket plan for seksuell helse. Hvordan
midlene fordeles på de ulike tiltakene vil konkretiseres når planen vedtas.
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Vedlegg 1 Tematisk oversikt over innholdet i uke6
Småtrinnet (1-4 trinn):

På 1.-4. trinn er seksualitet et emne som er relevant å inndra i fagene samfunnsfag, KRLE,
norsk, naturfag, kunst og håndverk, musikk og kroppsøving. I tillegg gir den generelle delen
av læreplanen flere invitasjoner til å undervise om seksualitet.
Hovedfokuset på disse trinnene er identitet, mangfold, forskjellighet, kroppen og følelser. I
seksualitetsundervisningen er det også gode muligheter til å sette fokus på utviklingen av
elevenes individuelle og klassens samlede trivsel. Flere av målene kan kombineres med
skolens arbeid for et godt læringsmiljø og mot mobbing.
Emner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Et trygt rom i undervisningen
Ha det godt!
Hvem er jeg, hvem er du?
Kroppen
Følelser
Familier

Mellomtrinnet (5-7 trinn):
Grunnmaterialet for mellomtrinnet består av konkrete øvelser til sentrale emner for undervisning om
seksualitet på 5.-7. trinn. Øvelsene er bygget på kompetansemål i læreplanen og innbefatter fagene
naturfag, KRLE, Samfunnskunnskap, norsk, musikk, samt tema som går på tvers av fagene. Enkelte av
øvelsene egner seg til å jobbe med IKT, media og menneskerettigheter.
Emnene er:
1. Et trygt rom i seksualitetsundervisningen
2. Identitet og kjønn
3. Kropp og pubertet
4. Følelser og forelskelse, og forberedelse til et gryende seksualliv.
5. Prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner og uønsket graviditet og abort.

I tillegg til grunnmaterialet har uke6 utarbeidet et temamateriell som inneholder:
 Dilemmaer på nett

Grenser, krenkelser og overgrep i sosiale medier
 Folkeskikk
 Privatliv i sosiale medier
 Mobbing på nett
 Trivsel i sosiale medier
Temaet sosiale medier handler om elever på mellomtrinnet og deres trivsel på nettet og i sosiale
medier. Formålet er at elevene skal bli reflekterte og kritiske brukere av nettet og sosiale medier.
Sex og politikk anbefaler også at porno er et emne som tas opp i undervisningen av eldre elever. De
anbefaler når yngre elever snakker om at de har sett porno, at en voksen –og fagpersonen forklarer
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barna bildene og filmene som de har sett ikke er for barn men for voksne, og møter barna med tillit
og åpenhet, og gir tydelig uttrykk for at barna alltid skal snakke med en voksen når de møter noe som
er skremmende eller ubehagelig på nettet.
Ungdomstrinnet (8-10 trinn)
Grunnmaterialet består av konkrete øvelser til sentrale emner for undervisning om seksualitet på 8.10. trinn. Øvelsene er fordelt ut i fra relevans til fag og tverrfaglige muligheter. Materiellet er
utarbeidet ut i fra kompetansemål i naturfag, samfunnsfag, musikk, KRLE samt generell del av
læreplanen.
Emnene er:







Et trygt rom i seksualitetsundervisningen
Identitet, kjønn og seksualitet
Kropp og pubertet
Følelser, forelskelse og sex
Prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner.

I grunnmaterialet er det også en veiledning som henvender seg til lærere som underviser med
særskilte opplæringsbehov. Detaljert innholdsbeskrivelser finnes på Sex og politikk sine nettsider.

I tillegg til grunnmaterialet er det utarbeidet et temamateriell hvor skolen kan hente følgende
emneområde:




Sosiale medier. Dette temamateriellet handler om de eldste barna i grunnskolen og deres
trivsel på nettet og i sosiale medier. Formålet med temamateriellet er delvis å bidra til at
barna blir reflekterte og kritiske brukere av internett og sosiale medier, og delvis å styrke
barnas trivsel og handlingskompetanse på nettet. Temamateriellet fokuserer på hvordan
barnas internett-hverdag påvirker forholdet mellom hva som er privat og hva som er
offentlig, for eksempel når det gjelder selvrepresentasjon, det å dele bilder og å etablere
relasjoner og vennskap på sosiale plattformer. Gjennom øvelsene i materiellet tar elevene
for seg problemer og dilemmaer på nettet, reflekterer rundt disse og diskuterer
handlingsalternativer. Målet er å forbedre elevenes ferdigheter til å gjøre gode valg når de er
på internett og sosiale medier gjennom faglig og pedagogisk arbeid med øvelsene i
materiellet. Elevene skal kunne håndtere problemer og dilemmaer på nettet på en aktiv og
velferdsfremmende måte. Her anbefaler Uke6 også å ta opp porno som tema.
Mine og dine grenser (7. Og 8. trinn). Dette temaet handler om grensesetting og seksuelle
krenkelser, som nedsettende språkbruk og uønsket oppmerksomhet, mellom barn og unge. I
likhet med det øvrige Uke 6-materiellet, har det som overordnet mål å fremme helse og
trivsel, samt å forebygge mobbing og krenkelser. Dette temamateriellet har også som mål å
bidra til anerkjennelse av egne og andres grenser.
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