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Deputasjon kultur- og utdanningsutvalget Oslo kommune    
Sex og samfunn takker for muligheten til å komme med innspill til Oslo kommunes 
kultur- og utdanningsutvalg i forbindelse med byrådets budsjettforslag for 2022.   
Sex og samfunn feirer i år 50-års jubileum, og har siden oppstarten jobbet for bedre 
seksuell og reproduktiv helse for Oslos befolkning. Vi er i dag Norges største senter 
for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.   
Gjennom hele korona-perioden har vi holdt vi åpent, og i 2020 hadde vi blant 
annet 20 000 pasientkonsultasjoner, 11 400 chatsamtaler og 13 700 
telefonkonsultasjoner.   
  
Vårt innspill  
Vi ønsker i dag å kommentere på seksualitetsundervisningen i Osloskolen, og vårt 
hovedbudskap er at vi trenger en evaluering av seksualitetsundervisningen som gis i 
dag.  
Det er nå et år siden den nye nasjonale læreplanen trådte i kraft, hvor 
kompetansemålene i større grad enn tidligere inneholder formuleringer knyttet til 
seksualitet. Med mer eksplisitte mål for undervisning og kunnskap om seksualitet i 
skolen, er det et stort behov for kompetanseheving hos underviserne.   
Sex og samfunn mener at innføringen av ny læreplan og nye kompetansemål er en 
gylden mulighet til en evaluering av hvilken kompetanse som allerede er i Osloskolen, 
og for å kartlegge hvilken kompetanse som mangler.  
På oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo kommune gjennomfører Sex og samfunn 
seksualitetsundervisning for alle kommunens 9. klasser. I 2020 underviste vi 269 9. 
klasser. Hvert år evaluerer vi vår egen undervisning gjennom elevundersøkelser. 
Vi gjør dette fordi vi også trenger å vite hva de unge er opptatte av og hva de vil lære 
mer om. I tillegg til at dette er nyttige innspill for vår egen kompetanseheving, bidrar 
elevundersøkelsene til at vår undervisning er aktuell og i størst mulig grad møter unge 
på deres premisser og nivå.  
For å oppsummere så langt: Vi håper utvalget og Oslo kommune ser viktigheten av å 
kartlegge både:   

• kvaliteten på all seksualitetsundervisning som gis i Osloskolen   

• hvilken kompetanse undervisere har  
På nasjonalt nivå har vi flere år etterspurt kompetanseheving i relevante utdanninger. 
På kommunalt nivå vil vi påpeke viktigheten av å sikre økt kompetanse hos lærere 
som allerede er ute i skolen, og vi etterlyser en plan for dette i Oslo.  
Avslutningsvis ønsker vi også å gjøre utvalget oppmerksom på arbeidet som nå 

gjøres med å fullføre kommunens Plan for seksuell og reproduktiv helse i Oslo 
2022-2025, hvor vi mener seksualitetsundervisning må få en sentral plass når det 
gjelder både et helsefremmende og forebyggende arbeid for god seksuell og 
reproduktiv helse i befolkningen.  
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Sex og samfunns budsjettforslag for 2022:   

• Evaluering av seksualitetsundervisningen i Oslo kommune  
  
Takk for oss!  
  
  
 


