
Vi börjar kl 13.00 

Nya läroplansskrivningar 

för komvux

- Skolverkets stöd kring hedersrelaterat våld och 

förtryck



Sida 2

Dagens innehåll

• Jämställdhet 

• Sexualitet, samtycke, relationer och hälsa

• Hedersrelaterat våld och förtryck 



Sida 3

Ett sammanhållet uppdrag

HälsaHeders-

relaterat 

våld och 

förtryck

Denna illustration visades i sammanhanget 

MötesplatVux2022
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Arbeta med värdegrund
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Jämställdhet

I läroplanen finns ett antal perspektiv i utbildningen som 

ska belysas i den utsträckning det är relevant för den 

aktuella utbildningen. 

• aktivt verka för jämställdhet

• gestalta och förmedla  lika rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter för kvinnor och män
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• genom undervisningen ska eleverna utveckla 

kunskaper om könsmönster och hur det påverkar 

människors livsval och livsvillkor

• bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt 

granska hur normer, värderingar och strukturer kan 

begränsa kvinnors och mäns makt att forma såväl 

samhället som sina egna liv

Jämställdhet forts.
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Sexualitet, samtycke, 

relationer och hälsa

• ge eleverna möjlighet att diskutera frågor som rör 

sexualitet, samtycke, relationer och hälsa 

• bidra till att utveckla förståelse för egna och andras 

rättigheter och skyldigheter

• förmedla betydelsen av att sexualitet och relationer 

präglas av samtycke och respekt 
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Normmedvetet 

förhållningssätt
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Området kan bidra till 

• att främja elevernas hälsa och välbefinnande

• att stärka förmågan att göra medvetna och 

självständiga val

• att förståelse för egna och andras rättigheter

• att förmedla betydelsen av samtycke

• att omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade 

till kön och hedersrelaterat våld och förtryck
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Undervisningens tre delar i vardagen 
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Hedersrelaterat våld och 

förtryck

• Hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas 

och bemötas med kunskaper och aktiva åtgärder 

• Vuxenutbildningen ska kritiskt granska 

maktstrukturer kopplat till kön och hedersrelaterat 

våld och förtryck
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Hedersrelaterat våld och 

förtryck

• påverka normer tar tid

• agera

• samverkan 
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Diskussionsfrågor 

• Instruktion: 

Börja med att enskilt sätta dig och skriva ner en 

utmaning och två möjligheter du kan se i din 

undervisning/verksamhet utifrån de nya 

läroplansskrivningarna kopplat till jämställdhet, 

sexualitet, samtycke, relationer och hälsa, samt 

hedersrelaterat våld och förtryck

• Gå sedan en runda där ni kort presenterar vad ni 

heter, jobbar med och era reflektioner

• Valfritt: dokumentera i länken som delas i chatten
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Stödmaterialet

• Text på vår webb 

• Stödmaterial i kontroversiella frågor 

Kommande under hösten: 

• Material för kollegialt lärande

• Save the date: Digital konferens 1 november, kl 14-

16.30. 

Motverka hedersrelaterat våld och förtryck inom 

komvux – Skolverket (anmälningslänken är aktuell 

till 27/10 2022)

https://www.skolverket.se/om-oss/kalender-for-webbinarier-och-konferenser/motverka-hedersrelaterat-vald-och-fortryck-inom-komvux
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Stöd till skolpersonal 

• Implementering av ändringarna https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/nytt-i-

laroplanernas-inledande-delar-2022

• Webbsida https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-

arbetet/motverka-hedersrelaterat-vald-och-fortryck-inom-komvux

• Att undervisa i kontroversiella frågor https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-

och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/kontroversiella-fragor

• Webbsida: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-

arbetet/aktivt-jamstalldhetsarbete-i-skolan

https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/nytt-i-laroplanernas-inledande-delar-2022
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/motverka-hedersrelaterat-vald-och-fortryck-inom-komvux
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/kontroversiella-fragor
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/aktivt-jamstalldhetsarbete-i-skolan
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Stöd till skolpersonal 

• Webbutbildningar om sexualitet, samtycke och relationer

• Webbsida www.skolverket.se/sexualitetsamtyckeochrelationer

• Stödmaterialet Hedersrelaterat våld och förtryck skolans ansvar och möjligheter

• Webbutbildning om det systematiska arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 

• Upplysningstjänst:

Ring 08-527 332 00 eller mejla till upplysningstjansten@skolverket.se 

http://www.skolverket.se/sexualitetsamtyckeochrelationer
mailto:upplysningstjansten@skolverket.se
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Länkar till material som nämnts i 

presentationen

• Vägledning mot hedersbrott 

https://www.hedersfortryck.se/wp-content/uploads/Myndighetsgemensam-

vagledning-vid-hedersrelaterad-brottslighet.pdf

• Rapport Den kommunala vuxenutbildningens behov av stöd i sitt arbete mot 

hedersrelaterat våld och förtryck 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2022/den-kommunala-

vuxenutbildningens-behov-av-stod-i-sitt-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck

https://www.hedersfortryck.se/wp-content/uploads/Myndighetsgemensam-vagledning-vid-hedersrelaterad-brottslighet.pdf
https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2022/den-kommunala-vuxenutbildningens-behov-av-stod-i-sitt-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck



