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Innspill til Oslo kommunes kultur- og utdanningsutvalg 

Sex og samfunn takker for muligheten til å komme med innspill til Oslo kommunes kultur og 

utdanningsutvalg i forbindelse med byrådets budsjettforslag for 2020. 

 

Sex og samfunn ble etablert i 1971 og er Norges største senter for seksuell og reproduktiv 

helse og rettigheter. Sex og samfunns driver klinisk-, undervisnings- og formidlingsarbeid, der 

den kliniske delen av arbeidet inkluderer Norges største klinikk for seksuell helse. I 2018 hadde 

vi i underkant av 30 000 besøkende på klinikken, hvorav om lag 12 000 tok selvtest og i 

underkant av 18 000 møtte til timekonsultasjon.  

 

Sex og samfunn er på vegne av Utdanningsetaten leverandør av seksualitetsundervisning til 

alle klasser på 9. trinn i Oslo kommune. Dette har vi tilbudt siden 1992, og i 2008 ble 

undervisningen gjort obligatorisk for alle skoler. Vår undervisning skal være et supplement til 

skolens egen undervisning om kropp og seksualitet. I 2018 underviste vi totalt 239 9. klasser. 

 

Vi opplever at de vi møter i vår undervisning har relativt lite og ofte dårlige forhåndskunnskaper 

om seksualitet og kropp. Vi bruker mye tid i undervisningen på å rette opp myter og feil-

informasjon, og derfor er vi glade for å bidra til at ungdommer får et mer realistisk og sunt 

forhold til kropp, seksualitet og forventninger enn det vi opplever at de har når vi kommer på 

besøk. Vi tror at jevnlig, oppdatert og helhetlig seksualitetsundervisning er avgjørende for å gi 

barn og unge et godt forhold til seg selv, sin egen kropp og sin egen seksualitet. Vi mener 

videre at seksualitetsundervisning er viktig for å sikre et godt psykososialt miljø i klassen og på 

skolen, og at det kan bidra til å redusere mobbing og krenkelser. 

 

Sex og samfunn evaluerer egen undervisning gjennom årlige elevundersøkelser. Årets 

undersøkelse er gjennomført, men resultatene er per i dag ikke klare. Fra de tidligere 

undersøkelsene ser vi at flesteparten er fornøyde eller veldig fornøyde med vår seksualitets-

undervisning. Høsten 2018 svarte 92 % av elevene dette, og omtrent like stor andel svarte at 

de lærte noe nytt fra vår undervisning. Vi ser at elevene ønsker å lære mer om temaer knyttet 

til sex, inkludert stillinger, kropp, seksuelt overførbare infeksjoner, grenser, inkludert lovverk på 

området, og identitet.  

 

Her er noen av tilbakemeldingene vi fikk i 2018: 

• Bra at læreren min ikke var flau og sånt for de gjør det ikke til et skambelagt tema 

• De gjorde det ikke kleint og de pratet på en enkel og god måte. Jeg lærte mye nytt og 

er veldig fornøyd.  

• Jeg lærte mye i dag 

• Det er bra at vi får vite litt mer om dette, det var veldig spennende 

• Tusen takk 

 

Vi ser frem til å møte utvalget og delta på deputasjon. 

 

Med vennlig hilsen 

  Maria Røsok   Tore Holte Follestad 

  Daglig leder   Assisterende daglig leder 

 


