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Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk. Foto: Privat Foto: Privat
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Sex og Politikk markerer samisk språkuke med utlysning av en ny stilling og deres første
undervisningsmateriell på sør- og lulesamisk.

Hannah Persen
Publisert: 27.10.2020 kl 09:10

Sex og Politikk har utviklet og tilbudt materiell til undervisning om seksualitet i grunnskole og videregående opplæring
siden 2010. I år startet organisasjonen et samarbeid med Sametinget for å sikre undervisningsmateriell til
seksualitetsundervisningen er tilpasset til samiske forhold.
Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og
reproduktiv helse og rettigheter,både i Norge og internasjonalt

Pågående kamp
Sex og Politikk ønsker å benytte anledningen til å snakke om viktigheten av å bevare, utbre og utvikle samisk språk og kultur.
Deres bidrag i den pågående kampen er å gjøre så mye av deres seksualitetsundervisningsmateriell som mulig, tilgjengelig på de
samiske språkene. Dette gjør de ved å opprette ei ny stilling og med å lansere oppgaver på sørsamisk og lulesamisk.

Videreutvikling
Stillingen skal videreutvikle Sex og Politikks arbeid med materiell på samisk. Dette skal skje gjennom dialog med relevante
organisasjoner, miljøer og ekspertise. Dette inkluderer blant annet Sametinget, oversetterbyrå, ressurspersoner og
organisasjoner i Sex og Politikks nettverk og i det samiske miljøet.
– Vi har for så vidt de siste tre årene jobbet for større språklig likestilling. Under en konferanse vi hadde for blant annet lærere
og helsesøstre, ble vi spurt om materiell på samisk. I ettertid har vi har jevnlig kontakt med Helsedirektoratet og Sametinget om
dette, og de mener det er logisk at vi får det til. Til stillingen ønsker vi en person som har ei tilknytning til det samiske miljøet,
forteller daglig leder i Sex og Politikk, Tor-Hugne Olsen.

Lansert i Tana
Sex og Politikk har siden 2016 jobbet for å gjøre sitt seksualitetsundervisningsmateriell tilgjengelig på alle of sielle norske
språk. Deres første nordsamiske materiell for småskolen, 1.–4. klasse, ble lansert i Tana og under Tråante 100 i 2016. Denne uka
vil for første gang deler av materiellet bli tilgjengelig på sørsamisk og lulesamisk. I samarbeid med LearnLab vil en rekke av
oppgavene, for alle klassetrinn, bli tilgjengelig på LearnLabs sine undervisningssider oversatt til nordsamisk, lulesamisk og
sørsamisk.
– Vi har de siste 10 årene jobbet med materiell som skal dekke fagmålene innen seksualundervisning i skolene. Dette er tema
som for eksempel reproduksjon, graviditet, kjønnssykdommer, forelskelse, kropp og grensesetting. Mange elever og lærere
synes disse temaene er vanskelig å snakke om, og lærerne synes det er vanskelig å undervise i. Men materiellet gir eksempler på
hvordan man kan gå frem, som gir trygge rammer både for lærerne og elevene. Mye av materiellet er dialogbasert, slik at det
blir samtale mellom lærere og elever, forklarer Olsen.
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Sex og Politikk er også i gang med å tilrettelegge og oversette sitt oppdaterte undervisningsmateriell for ungdomsskolen til
nordsamisk. Dette vil være en av hovedoppgavene for deres nye medarbeider straks vedkommende er på plass.
Seksualitetsundervisningsmateriellet «Uke 6» brukes av undervisere ved over 40 % av norske grunnskoler. Materiellet er gratis
og gir konkrete verktøy til å undervise barn og unge om seksualitet. Deler av Uke 6-materiellet er oversatt til nynorsk og
nordsamisk.
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