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Notat til deputasjon i Oslo kommunes kultur- og utdanningsutvalg 

Sex og samfunn takker for muligheten til å delta på deputasjon i Oslo kommunes 

kultur- og utdanningsutvalg i forbindelse med behandlingen av budsjett for 2023. 

På oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo kommune holder Sex og samfunn 

seksualitetsundervisning for alle elever på 9. trinn. Vi har siden dette prosjektet startet 

i 1992 utarbeidet et velfungerende undervisningsopplegg som kontinuerlig har blitt 

oppdatert og forbedret, blant annet gjennom tilbakemeldinger fra referansegrupper og 

årlige elevundersøkelser. 

Sex og samfunn gjennomførte i 2016/2017 og 2021 nasjonale undersøkelser om 

seksualitetsundervisning i skolen, med totalt 5 600 svar fra lærere og elever. Det vi i 

hovedsak ser er at:  

• Både lærere og elever mener at seksualitetsundervisning er viktig.  

• Elevene ønsker seg mer seksualitetsundervisning, om flere tema 

• Lærerne ønsker seg mer kompetanse 

 

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 

utdannelse. Det viser også tilbakemeldinger i våre nasjonale undersøkelser, og det 

samme viser andre undersøkelser på feltet. Men selv om lærere får mer 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, 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. Skolen bør oppleves 

som et inkluderende og trygt sted, og det håper vi kommunen også vil bidra til. 

 

Vi ser frem til å utdype vårt innspill på muntlig deputasjon. 


