Oslo, 29. oktober 2020
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 2021.
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 2019
hadde vi omlag 30 000 besøkende på vår klinikk på Grünerløkka.
Vårt formål er å arbeide for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter på individ- og
samfunnsnivå, og vi ønsker å være en kompetansedriver på feltet.
Sex og samfunn er på vegne av Utdanningsetaten leverandør av seksualitets-undervisning 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. Skoleåret 2018/2019 underviste vi totalt
218 9. klasser.
Sex og samfunn evaluerer egen undervisning gjennom en årlig elevundersøkelse. 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 seksualitetsundervisning. I 2019 svarte 87 % av elevene dette, og så mange som 9 av 10 svarte at de
lærte noe nytt fra vår undervisning. Vi ser at det elevene ønsker å lære mer om er sex,
følelser, kropp, seksuelt overførbare infeksjoner, prevensjon, abort, porno, grenser og
identitet.
Vi er opptatte av å være relevante for målgruppen, og gjennomfører også fokusgruppe-intervju
for å få tilbakemeldinger om hva vi bør legge vekt på i undervisningen vår. Vi jobber bevisst
med å holde oss aktuelle for målgruppen vår, og vi ønsker å ta elevenes ønsker og behov på
alvor slik at vi kan gi en best mulig oppdatert og relevant undervisning.
Sex og samfunn har i flere år ønsket en ekstern evaluering av seksualitets-undervisningen
elevene i Osloskolen får, både den de får fra oss og den de får gjennom den ordinære
undervisningen. Særlig blir sistnevnte viktig etter innføringen av ny læreplan og nye
kompetansemål. En slik evaluering bør også adressere undervisernes kompetanse på feltet.
Vi gjennomførte i 2016 en undersøkelse blant 1.000 kontaktlærere over hele landet 1, og hele 7
av 10 svarte at seksualitetsundervisningen de selv holdt ikke var god nok, og kun 13 % oppga
at de fikk kunnskap om seksualitetsundervisning i løpet av sin utdannelse. Vi mener at dersom
en evaluering viser lignende resultat i Oslo, så må kommunen tilby undervisere relevant
kompetanseheving.
Vi ser frem til å møte utvalget og delta på deputasjon.
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