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Eleven understreker viktigheten av god
seksualitetsundervisning i skole og barnehage, og
presiserer at sekusalitetsundervisning må være en
del av utdanningsbistanden. 
Eleven har en inkluderende skeiv politikk som
støtter selvbestemt juridisk kjønn og at barn kan ha
flere enn to juridiske foreldre. 
Eleven har et godt fokus på internasjonal SRHR-
politikk, og påpeker at Norge må ta på seg en
tydelig rolle for LHBTI+ internasjonalt, og arbeide
for avkriminalisering av sex mellom mennesker av
samme kjønn.

Eleven har ikke tatt stilling til om abort burde
kunne gjennomføres i primærhelsetjenesten. 
Eleven ønsker utvidelse av grensen for
selvbestemt abort til uke 18, men trekkes litt
for å ikke ønske utvidelse av selvbestemt abort
fram til levedyktighet. 

Eleven er en god SRHR-elev som er opptatt av 
 mangfold og inkludering. Eleven har en helhetlig
SRHR-politikk med god poltikk for skeives rettigheter,
og god seksualitetsundervisning helt ned på
barnehagenivå. Eleven svarer også godt på viktigheten
av eldres seksuelle helse. Det er veldig positivt at eleven
har programfestet at seksualitetsundervisning også må
være del av utdanningsbistanden. Det er gledelig å se
at eleven ønsker å utvide abortloven, men det trekkes
noe i vurderingen da det ikke er tatt stilling til om
abort skal kunne utføres i primærhelsetjenesten. Eleven
skiller seg spesielt ut i klassen på alle politikkområdene
innenfor SRHR, og blir derfor premiert med
toppkarakter. Gratulerer!  
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Eleven mener SRHR skal være en prioritet i
bistandspolitikken. 
Eleven har en god tilnærming til eldres seksuelle
helse.
Eleven har et stort fokus på seksuelle overgrep og
skadelige skikker. 

Eleven har ikke tatt standpunkt til endring av
abortloven.
Eleven har ikke inkludert helhetlig
seksualitetsundervisning i partiprogrammet, og
er ikke for seksualitetsundervisning i
barnehagen. 
Eleven er negativ til at barn kan ha flere enn
to juridiske foreldre.
Eleven er negativ til et tredje juridisk kjønn. 

Eleven mener at SRHR skal være en prioritet i
bistandspolitikken, noe vi syntes er svært gledelig. Men,
dette begrunnes med at SRHR er viktig for å begrense
befolkningsveksten i verden, og vi stiller oss svært
kritisk til motivasjonen bak prioriteringen. Eleven har
også en restriktiv skeiv politikk nasjonalt og
internasjonalt, og det er skuffende å se at eleven mener
at å inkludere seksuelle rettigheter som en
menneskerettighet er å vanne ut
menneskerettighetsbegrepet. Det er også skuffende at
seksualitetsundervisning ikke er nevnt i
partiprogrammet for neste stortingsperiode. Likevel har
eleven et godt fokus på å arbeide mot seksuell
utnyttelse og skadelige skikker. Eleven stiller dessverre
svakest i klassen og har mye å jobbe med fremover. Vi
stiller oss tilgjengelig for en evalueringssamtale og
bistår gjerne eleven i det videre arbeidet.  
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Eleven understreker viktigheten av god
seksualitetsundervisning i skole og i barnehage.
Eleven er for å revidere dagens
voldtekstlovgivning, men trekkes i poeng da eleven
er i mot en samtykkelov. 
Eleven påpeker viktigheten av videre norsk innsats
for seksuelle rettigheter og beskyttelse av LHBTI-
personer.   
Eleven har en god tilnærming til eldres seksuelle
helse.

Eleven ønsker ikke å utvide grensen for
selvbestemt abort, og ønsker ikke at abort skal
kunne utføres i primærhelsetjenesten. 
Eleven har en restriktiv skeiv politikk ved å
være negativ til flere kjønnskategorier og
negativ til at barn kan ha flere enn to
juridiske foreldre. 
Eleven har levert et mangelfullt partiprogram
hva angår god SRHR internasjonalt og
viktigheten av seksualitetsundervisning i
bistandspolitikken. 

Eleven gjør det godt i spørsmål om
seksualitetsundervisning, både i skole og barnehage.
Det er derimot kritikkverdig at partiet mener det er
opp til skolen og skoleeierne å sørge for at lærerne har
nødvendige ressurser for å gjennomføre
seksualitetsundervisningen. Det er skuffende å se at
eleven har en konservativ abortpolitikk, og en restriktiv
politikk for skeives rettigheter. Eleven skiller seg
derimot fra de dårligste i klassen ved å vise god
forståelse for  internasjonale utfordringer for SRHR, og
hvordan Norge bør arbeide for seksuelle rettigheter
internasjonalt. Eleven har et stort
forbedringspotensiale, og det blir spennende å følge
eleven videre i arbeidet.  
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Eleven har en god tilnærming til
seksualitetsundervisning, både i skole og i
barnehage. 
Eleven ønsker å utvide grensen for selvbestemt
abort til uke 18 og avvikle nemndene.
Eleven vil innføre en tredje juridisk kjønnskategori. 
Eleven har en god tilnærming til eldres seksuelle
helse 
Eleven ønsker å innføre en samtykkelov.

Eleven har ikke programfestet viktigheten av 
 seksualitetsundervisning i
profesjonsutdanninger som skal jobbe med
barn og unge.
Eleven har ikke tatt stilling til om abort kan
utføres i primærhelsetjenesten. 

. 

Eleven er en god SRHR-elev, og har god politikk på
både selvbestemt abort og skeives rettigheter. Det er
gledelig at eleven vil utvide grensen for selvbestemt
abort til uke 18 og fjerne nemndene, men eleven trekkes
for at det ikke er tatt stilling til om abort kan utføres i
primærhelsetjenesten. Eleven har en god tilnærming til
seksualitetsundervisning, men trekkes noe da denne
brede tilnærmingen ikke er inkludert i lærernes
utdannelse, eller i den norske bistandspolitikken. Eleven
har likevel en god og omfattende  forståelse av SRHR,
og det er gledelig at det legges vekt på behovet for
internasjonalt samarbeid. Eleven er blant de beste
klassen, og det er kun små justeringer som må til for at
eleven mottar toppkarakter. Stå på videre!
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Eleven har programfestet viktigheten av
seksualitetsundervisning og å styrke læreres
kunnskap. 
Eleven er for en samtykkelov.
Eleven ønsker avkriminalisering av homofili. 
Eleven har en god forståelse av viktigheten ved
eldres seksuelle helse. 

Eleven er i mot selvbestemt juridisk kjønn. 
Eleven er i mot at barn kan ha flere enn to
juridiske foreldre.
Eleven ønsker å erstatte dagens abortlov med
en lov som legger til grunn at fosteret har
menneskeverd, og ivaretar hensynet til
fosterets verdi og rett til liv.

Eleven er en gjennomsnittlig SRHR-elev. Eleven har
gode målsettinger for seksualitetsundervisningen, men
ville fått enda bedre uttelling dersom dette også var
reflektert i utviklingspolitikken. Eleven har en restriktiv
skeiv politikk, og trekkes betraktelig for dette.
Abortpolitikken er også av det konservative slaget, en
utvidelse av abortloven bør ikke funderes i fosterets
rettsvern, men kvinnens rett til selvbestemmelse. Eleven
har likevel en god forståelse av utfordringene til SRHR
internasjonalt, noe som trekker karakteren opp. Eleven
har et stort forbedringspotensiale, og større endringer
må til for bli blant de beste i klassen. Vi følger
utviklingen, og ønsker eleven lykke til med det videre
arbeidet for SRHR.
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Eleven understreker viktigheten av
seksualitetsundersivning i skolen og i barnehagen. 
Eleven understreker viktigheten av internasjonalt
samarbeid for å sikre at menneskerettigheter
bevares uavhengig av kjønn og seksualitet. 
Eleven ønsker at Norge skal ha en aktiv rolle i
arbeidet for å sikre trygge fødsler og selvbestemt
abort internasjonalt. 

Eleven ønsker ikke å utvide grensen for
selvbestemt abort, og har ikke tatt stilling til
om abort skal kunne utføres i
primærhelsetjenesten.
Eleven støtter ikke utredning av flere
kjønnskategorier, eller at barn kan ha flere
enn to juridiske foreldre.
Eleven har ikke programfestet viktigheten av
seksualitetsundervisning for utdanninger som
jobber med barn. 
Eleven har ikke programfestet viktigheten av
seksualitetsundervining i norsk bistandpolitikk.

Det er gledelig at eleven tar seksualitetsundervisning i
både skole og barnehage på alvor, men trekkes for å
ikke ha programfestet seksualitetsundervisning som en
viktig del av utdannelsen til de som jobber med barn.
Eleven har en restriktiv skeiv politikk og er i mot flere
kjønnskategorier og at barn kan ha flere enn to
foreldre. Eleven har også en konservativ abortpolitikk.,
og ønsker ikke å fjerne abortnemndene, dette trekkes
de for. Eleven får derimot positiv uttelling for å påpeke
viktigheten av internasjonalt samarbeid for å styrke
menneskerettigheter uavhengig av kjønn og seksualitet,
samt å sikre trygge fødsler og selvbestemt abort.
Eleven har et godt stykke arbeid igjen for å kunne kalle
seg klassens beste. Vi kaller gjerne inn til en
evalueringssamtale for å diskutere veien videre. Lykke
til!
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Eleven har programfestet å styrke
seksualitetsundervisning i skolen og i barnehage.
Eleven ønsker å utvide grensen for selvbestemt
abort til uke 18, og avvikle nemdene. 
Eleven er positiv til at barn kan ha flere enn to
juridiske foreldre.
Eleven peker flere ganger på viktigheten av
internasjonalt samarbeid for å forbedre SRHR
globalt, eksempelvis anerkjennelse av seksuelle
rettigheter som menneskerettigheter og bekjempe
forfølgelse og diskriminering av mennesker basert
på seksuell legning. 

Eleven har en svak tilnærming til viktigheten
av seksualitetsundervisning i
profesjonsutdanninger som jobber med barn
og unge. 
Eleven nevner ikke viktigheten av helheltig
seksualitetsudnervisning som en del av norsk
bistandsarbeid.
Eleven øsnker ikke at abort kan utføres i
primærhelsetjenesten. 
Eleven har ikke avklart sitt standpunkt på
mulighetene for selvbestemt juridisk kjønn.

Eleven gjør en god innsats i sin SRHR-politikk, men har
samtidig en del mangler som plasserer eleven midt på
karakterskalaen. Det er svært gledelig at eleven tar
god og helhetlig seksualitetsundervisning i barnehage
og skole på alvor, men det skorter på hva gjelder
seksualitetsundervisning i profesjonsutdanninger som
jobber med barn og unge, samt i bistandspolitikken.
Det er gledelig at eleven er blant de som ønsker å
utvide grensen for selvbestemt abort, men trekkes for å
mene at abort ikke kan kunne utføres i
primærhelsetjenesten. Eleven er positiv til at barn kan
ha flere enn to juridiske foreldre, men har ikke tatt
stilling til selvbestemt juridisk kjønn. Eleven er på god
vei til å ha en helhetlig og god SRHR-politikk, men har
noen mangler på alle de viktigste politikkområdene. Vi
gleder oss til å se eleven jobbe med disse manglene i
påfølgende periode. Lykke til!
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Eleven understreker viktigheten av god
seksualitetsundervisning i skolen, men også i
barnehagen. 
Eleven ønsker å avskaffe abortnemdene og utvide
grensen for selvbestemt abort til levedyktighet.
Eleven har en god politikk på skeives rettigheter og
er for selvbestemt juridisk kjønn.
Eleven påpeker viktigheten av at Norge må gå i
front for å anerkjenne seksuelle rettigheter som
menneskerettigheter, og for å få avkriminalisert
homofili globalt. 

Eleven utviser noen mangler hva gjelder
viktigheten av at seksualitetsundervisning er
en del profesjonsutdanninger for personer som
skal jobbe med barn og unge.  
Eleven har en noe manglende tilnærming til
eldre seksuell helse. 
Eleven mangler standpunkt på viktigheten av
helhetlig seksualitetsundervisning i norsk
bistandspolitikk. 

Eleven har mye god SRHR-politikk, og skiller seg
positivt ut på flere områder. Det er spesielt gledelig å
se at eleven ønsker å utvide grensen for selvbestemt
abort til levedyktighet, og har en inkluderende skeiv
politikk. Eleven spesifiserer viktigheten av god
seksualitetsundervisning i skolen og i barnehagen, men
virker å ha glemt viktigheten av at
profesjonsutdanninger som jobber med barn og unge
også bør har seksualitetsundervisning som del av
utdanningen. Eleven utviser noen mangler hva angår
viktigheten av seksualitetsundervisning som en del av
norsk bistandspolitikk. Likevel har eleven en god
forståelse av dagens utfordringer for SRHR, både
nasjonalt og internasjonalt. Til tross for noen mangler,
har eleven et svært godt utgangspunkt for å kunne
jobbe seg opp til å bli best i klassen. Vi gleder oss til å
følge eleven videre. 
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Eleven understreker viktigheten av
seksualitetsundervisning, også i barnehagen. Det
spesifiseres samtidig at seksualitetsundervisning er
viktig i utdanning til helse-og sosialfagene, og de
pedagogiske og juridiske fagene. 
Eleven ønsker utvidelse av selvbestemt abort til
levedyktighet, og spesifiserer at abort skal kunne
utføres i primærhelsetjenesten. 
Eleven har god politikk på skeives rettigheter
nasjonalt, og viser også til viktigheten av å støtte
LHBTI+ organisasjoner i land der skeives
rettigheter står i fare. 

Eleven viser noen svakheter på spørsmål om
dagens utfordringer til SRHR. 
Eleven er svak i spørsmål om
seksualitetsundervisning i norsk
bistandspolitikk. 
Eleven viser noe svakhet på spørsmål om
viktigheten av eldres seksuelle helse. 

Eleven har en sterk SRHR-politikk til tross for noen små
mangler. Blant annet prioriterer eleven god
seksualitetsundervisning fra barnehagealder, men har
også fokus på viktigheten av at folk som jobber med
barn trenger tilstrekkelig med kunnskap. Eleven har
også en god abortpolitikk der valgfrihet står sterkt, og
utstråler svært inkluderende skeiv politikk gjennom
programfesting av en tredje kjønnskategori, og at barn
kan ha flere enn to juridiske foreldre. Internasjonalt er
det svært gledelig at eleven trekker frem spesifikke
land som Polen og Russland der skeives rettigheter står
i fare, og viktigheten av å støtte oppunder
organisasjoner i disse landene. Alt i alt leverer eleven et
svært godt program, og det er kun små mangler som
skiller eleven fra toppen. Stå på videre! 


