
 
   

 
Ungerådet ønsker bedre seksualundervisning i folke-
skolen i Københavns Kommune 

 

Motivation 

Sex, seksualitet, køn, grænser, normer, seksuelle rettigheder mm.er em-
ner, som har stor betydning for det enkelte menneske. Et velfungerende 

sexliv og viden om egne og andres grænser, normer og måde at leve 
på, er en vigtig del af et godt liv.  

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligato-

risk emne i folkeskolen fra børnehaveklassen til 9. klasse. Emnet har ikke 

et krav om timetal, men skal indgå i undervisningen i de obligatoriske 

fag. 

Ungerådet oplever ikke, at eleverne på skolerne i København, får den 

seksualundervisning, som de har krav på, og mange steder lever under-

visningen heller ikke op til de standarder, man kunne forvente. Lærerne 

er ikke klædt godt nok på til at undervise i emnet, og ofte bliver det med 

et snævert fokus på forplantning og heteroseksuelle relationer.  

Vi kan se, at vi i Ungerådet ikke er alene om, at syntes, at der er mangler i 

den måde, der undervises i emnet på. Undervisningsministeriet lavede i 

2019 en evaluering af faget, og den viste, at der mangler ledelsesmæs-

sig prioritering og en klar ansvarsfordeling i forhold til undervisningen. 

Undersøgelsen viste også, at lærerne kun i ringe omfang kender ram-

merne, og at eleverne oplever, at undervisningen på folkeskoler er util-

strækkelig, når det gælder emner som rettigheder, normer, mangfol-

dighed, reproduktion og seksualitet samt seksuel sundhed (Evaluering 

af sundhed- og seksualundervisning og familiekundskab, Als Research, 

januar 2019).  

Det er ikke godt nok. Børn og unge har krav på, at få viden og oplysning 

om mangfoldige seksualitet og køn, grænser, normer osv. og få mulig-

hed for at drøfte det med hinanden og med lærerne. Det kræver, at sko-

lerne prioriterer emnerne og formår at indarbejde det i de obligatoriske 

fag, og det kræver at lærerne er klædt godt nok på, til at kunne varetage 

undervisningen. 

 

Forslag 

Derfor vil Ungerådet anmode om, at få lov til at foreslå følgende tiltag:  

1. Det skal være et krav, at alle skoler i Københavns Kommune har 

emnet og dets aktiviteter beskrevet i deres årsplan, hvor det 

Marts 2021 

Sagsnummer 

2020-0825680 

 

Dokumentnummer 

2020-0825680-9 

 

Sagsbehandler 

Line Jørsum Mortensen 

 

 

Center for Politik og HR 

Fagligt Indhold og Kvalitet  

Gyldenløvesgade 15 

1600 København V 

 

EAN-nummer 

5798009371201 

 

www.kk.dk 

 

  

Anmodning 
 

https://www.kk.dk/


 

Fagligt Indhold og Kvalitet  2/3 

 

 
fremgår, hvornår og med hvad man vil undervise i seksualun-

dervisning i løbet af året. Ungerådet har følgende ønsker til em-

ner, som skal indgå i undervisningen:  

 

• Samtykke 

• Forskellige seksualiteter (undervisningen handler mest 

om hetro, hvor Ungerådet mener, at den skal have fokus 

på alle seksualiteter) 

• Homofobi, transfobi og diskrimination 

• Ligestilling 

• Normkritik 

• Online opførsel 

• Sexisme 

• Porno, nydelse og onani 

• Pubertet 

• Kønsidentitet (non binær og forskellige køn) 

• Køn og pronominer 

• Grænser 

 

2. Ungerådet ønsker, at Københavns Kommune stiller krav om at 

der undervises i faget minimum 10 lektioner på hver årgang. Det 

skal sikres, at skolerne rent faktisk leverer undervisning i det an-

tal timer – fx ved at det indarbejdes som et særligt fokus i skole-

bestyrelsens tilsyn med skolen. 

3. Vi vil have afsat midler til at alle lærere i Københavns Kommune, 

som skal undervise i faget, skal efteruddannes indenfor faget 

(såfremt de ikke er nyuddannede og har haft faget som tilvalg 

på læreruddannelsen). Vi ønsker, at det skal være et krav i Kø-

benhavns Kommune fra 2025, at alle lærere, der underviser i fa-

get, enten skal have gennemgået efteruddannelse i faget eller 

have haft det som tilvalg på læreruddannelsen. 

4. Lærerne skal have lettere adgang til inspirationsmaterialer og 

tilbud indenfor emnet seksualundervisning.  

Der eksisterer allerede en række tilbud, som skolerne kan gøre 

brug af i seksualundervisningen (fx Sex & Samfund, Fortælle-

tid.dk, Normstormerne, Ung til Ung mv.) Tilbuddene skal sam-

les et sted, sådan at lærerne nemt kan tilgå dem, og får et over-

blik over dem.  

 

Vi foreslår, at der udarbejdes inspirationsmateriale til: 
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- Hvordan man målretter seksualundervisningen til de for-

skellige aldersgrupper med særligt fokus på de små klasser.  

- Hvordan man kan integrere samtykkeloven, normkritik og 

seksuel mangfoldighed i undervisningen. 

- Hvordan temaerne i seksualundervisning behandles i sko-

lens øvrige fag og hvordan det kan indgå som tværfagligt 

emne for en fx temauge eller projektopgave. 

Dette skal suppleres af det materiale, der allerede er til rådighed, 

og skal ligge samlet samme sted, som oversigten over tilbud-

dene. Materialet skal være let tilgængeligt og ligge sammen 

med de øvrige undervisningsmaterialer udbudt af Københavns 

Kommune. 

 

Ungerådet stiller sig desuden til rådighed med sparring, når der 

skal udvælges emner og evt. udarbejdes materiale til faget. 

 


