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               Oslo, 26. oktober 2022 

Muntlig innspill til Oslo kommunes kultur- og utdanningsutvalg 

Sex og samfunn takker for muligheten til å delta på deputasjon i dag.  

Mitt navn er Maria Røsok, jeg er daglig leder, og har med meg Anneli Rønes, 

som er fagpolitisk rådgiver. 

Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og 

rettigheter. Vi driver klinisk, undervisnings- og formidlingsarbeid, der den kliniske 

delen av arbeidet inkluderer Norges største klinikk for seksuell helse. I 2021 

hadde vi nesten 20 000 besøkende på vår klinikk på Grünerløkka. 

På oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo kommune holder Sex og samfunn 

seksualitetsundervisning for alle elever på 9. trinn. Dette har vi tilbudt siden 1992,  

og i 2008 ble undervisningen gjort obligatorisk for alle skoler i kommunen.  

Vår undervisning skal være et supplement til skolens egen undervisning  

om kropp og seksualitet. 

I fjor underviste vi totalt 236 9. klasser. 

Vår undervisning varer i 3 skoletimer og vi skal på den tiden dekke tematikken: 

• Prevensjon 

• Seksuelt overførbare infeksjoner 

• Digital seksualitet 

• Grenser og samtykke 

• Kjønn og identitet 

• Seksuell identitet 

• Kroppen 

• Seksualitet og sex 

• Seksuell trivsel 

 

Det sier seg selv at vi ikke får gått i dybden på alt dette, så vi må komme i tillegg 

til,  

og ikke istedenfor læreres egen seksualitetsundervisning.  

Vi gjennomfører årlige elevundersøkelser, og i 2021 sa elevene bla: 

• Veldig lærerikt! 

• Kult og spennende 

• Fantastisk kul og lærerik time 

• Tusen takk for undervisningen😁 
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82 % sa de synes undervisningen var nyttig eller svært nyttig og like mange sa de 

var fornøyde eller svært fornøyde. 

På spørsmålet om hva de kunne tenke seg å lære mer om, sa mange: 

• Sex 

• Kjønn og identitet 

• Seksuell identitet 

 

Fra undervisningen ser vi at det er stor variasjon i om og hva elevene har lært når 

de har oss på besøk. Noen har fått grunnleggende kompetanse om prevensjon 

og infeksjoner. Andre har snakket om kjønns- og seksualitetsmangfold, mens 

andre igjen, altfor mange, ikke har hatt noe om kjønns- og seksualitetsmangfold.  

Vi ser dessverre at det er mye opp til den enkelte lærers engasjement på feltet. 

Det gjør at unge i Oslo står svært ulikt når det gjelder egen seksualitet og i møte 

med andres seksualitet. Vi vet at vår undervisning er viktig, men vi vil understreke 

at det også er nødvendig at det er et fokus på seksuell helse gjennom hele 

skoleløpet  

og at seksuell helse ses i sammenheng med fysisk og psykisk helse.  

I vårt skriftlige notat til utvalget viste vi til våre nasjonale undersøkelser om 

seksualitetsundervisning, hvor vi har samlet totalt 5 600 svar fra elever og lærere 

over hele landet.  

 

Det vi i hovedsak ser er at:  

• Både lærere og elever mener at seksualitetsundervisning er viktig, blant 

annet for å få et godt forhold til egen kropp og for å skape et godt miljø i 

klassen og på skolen.   

• Elevene ønsker seg mer seksualitetsundervisning, om flere tema.  

• Lærerne ønsker seg verktøy og kompetanse for å gi bedre 

seksualitetsundervisning. 

 

Vi har i mange år tatt til orde for en evaluering av seksualitetsundervisningen som 

elever i Osloskolen får, ikke bare den undervisningen de får av Sex og samfunn,  

men den totale undervisningen de får om kjønn og seksualitet. Vi trenger en 

komplett oversikt over undervisningen og hva både lærere og elever trenger og 

ønsker seg. 

Sex og samfunn jobber også nasjonalt med å bedre seksualitetsundervisningen i 

skolen, og vårt hovedbudskap er at lærere må få kunnskap og kompetanse i sin 
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utdannelse. Det er det de selv etterspør i våre nasjonale undersøkelser, og det 

samme viser andre undersøkelser på feltet.  

 

Og i tillegg til at lærere bør få kunnskap om kjønn og seksualitet inn i 

utdanningen,  

må vi gi de lærere som allerede er i jobb god etter- og videreutdanning. 

Oslo kommune er en foregangskommune på mye, det gjelder også 

seksualitetsundervisningen, som dere gir alle kommunens 9. klassinger.  

Vi håper også kommunen kan gå foran og gi lærerne kunnskap og kompetanse 

slik at de kan gi sine elever best mulig undervisning om kjønn og seksualitet. 

Seksualitetsundervisning bør barn og unge få fra barnehage til russetid. Dersom 

kommunen ønsker at vi skal inn flere ganger i løpet av skolegangen, kan vi gjerne 

se på løsninger for å få til det. Men viktigst av alt er å ha trygge, kompetente 

lærere  

som kan bistå seksuell helse i skolehverdagen hver dag, gjennom hele 

grunnskolen. 

 

Takk! 

 

 

  

  

 


