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09.00  Registrering och frukostmingel med 
utställare 

10.00   Välkomna!  
Konferencier Filippa Rosenberg, Sveriges 
Radio. 

10:10   #lärandehälsa  
Teresa Fernández Long, Skolverket, 
Stefanie Luthman, Skolinspektionen, 
Tommy Eriksson, Folkhälsomyndigheten.  

12.00  Lunch 

13.00  Sveriges nya sexualbrottslagstiftning

 Louise Lundqvist, Brottsoffermyndigheten.

13.40   Sexit - samtal för bättre sexuell hälsa.  
Sofia Hammarström, utvecklingsledare och 
doktorand vid Närhälsan Kunskapscentrum 
för sexuell hälsa. 

14.05   Allt vi önskar att vi visste då!  
Amanda och Anna från succépodden Alla 
våra ligg. 

14.45  Fika

15.15   #lärandehälsa med dina frågor i fokus 
Teresa Fernández Long, Skolverket, 
Stefanie Luthman, Skolinspektionen och 
Tommy Eriksson, Folkhälsomyndigheten. 

 
16.00  Slut för idag

Program 
#lärandehälsa

Årets konferencier 
Filippa Rosenberg, Sveriges Radio. 

Filippa är programledare och profil för Sveriges Radios 
sexprogram för unga, Ligga med P3, en av Sveriges mest 
populära poddar på Spotify! Filippa kommer att vägleda 
oss under dagen med energi, humor, smidiga övergångar 
och vassa frågor till våra medverkande på scen.

#lärandehälsa 
Teresa Fernández Long, Skolverket, Stefanie Luthman, 
Skolinspektionen och Tommy Eriksson, Folkhälsomyndig-
heten.

Skolan är en unik mötesplats och arena. Det är här vi 
har möjlighet att ge alla barn och unga jämställda och 
jämlika förutsättningar i livet. Men hur? Sex- och samlev-
nadsundervisning innebär att arbeta med frågor som 
jämställdhet, identitet, sexualitet, normer, genus, känslor 
och relationer. Med avstamp i myndigheternas samlade 
kunskap diskuterar och visar Skolverket, Skolinspektion 
och Folkhälsomyndigheten gemensamt hur det blir 
möjligt och vilken roll du och din skola spelar. Du kommer 
också få möjlighet att bidra med din kunskap, dina 
erfarenheter och ställa frågor till föreläsarna. Frågorna 
kommer sedan att besvaras och diskuteras under dagens 
sista programpunkt. 

Sveriges nya sexualbrottslagstiftning 
Louise Lundqvist, jurist, Brottsoffermyndigheten.

Sverige har en ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivil-
lighet, som tydliggör att varje människa har en ovillkorlig 
rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt själv-
bestämmande. Därför går gränsen för straffbar gärning 
vid om deltagandet i en sexuell handling varit frivillig 
eller inte. Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att 
sprida kunskap om den nya sexualbrottslagstiftningen till 
ungdomar och till vuxna som möter ungdomar i vardagen. 
Louise presenterar huvuddragen i den nya sexualbrotts-
lagstiftningen. 

Sexit - samtal för bättre sexuell hälsa.  
Framgångsrika resultat från skolor.
Sofia Hammarström, utvecklingsledare och dokto-
rand vid Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell 
hälsa

Sexit är ett forsknings- och verksamhetsutvecklings-
projekt som syftar till att ungdomar och andra som är 
särskilt sexuellt riskutsatta eller risktagande ska identi-
fieras och erbjudas relevant stöd. Sexit består av en 
förberedande utbildning och ett frågeformulär med 
tillhörande handbok som används som ett verktyg för 
att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland 
känsliga frågor i mötet. Nu har metoden testats på 
flera skolor, och resultaten är positiva! Sofia berättar 
varför verktyget behövs, hur det kan användas och 
presenterar även resultat från skolor som har använt 
sig av verktyget med framgång.

Allt vi önskar att vi visste då!
Amanda Colldén och Anna Dahlbäck, från podden 
Alla våra ligg

Amanda och Anna är en energisk och frispråkig duo 
som gör podcasts, föreläsningar och tv. Kärnan är 
succépodden Alla våra ligg som lanserades hösten 
2016 och snabbt blev en av Sveriges största poddar. 
Idag toppar den listorna vecka efter vecka. Podden 
handlar om sex, sexualitet och om att äga sina val. 
På Radiogalan i september vann podden ”Guldörat” 
(tidigare Stora Radiopriset) för Årets Podd 2018. På 
vår scen kommer Amanda och Anna samtala om egna 
erfarenheter mellan 6–20 års ålder på temat ”Allt vi 
önskar att vi visste då!”. 

Fotocred, Lisa Persson.

Sex, unga och  
skolans roll 2018 
#lärandehälsa

Efter 10 succéfyllda år är det dags för Sex, unga 
och skolans roll att bli nationell. 2018 har varit ett 
otroligt händelserikt år. #metoo har fortsatt leda till 
viktiga synliggöranden, diskussioner och debatter. 
Sexualbrottslagen har uppdaterats med krav på 
samtycke och en oaktsamhetsparagraf. Skolinspek-
tionen har rapporterat om såväl brister, utveck-
lingsområden som framgångsfaktorer i svensk 
sex- och samlevnadsundervisning. Många problem 
har målats upp, men också många möjligheter. Nu 
är det dags att sammanfatta 2018 och ta oss vidare 
in i 2019. 

En utvecklad och väl integrerad sex- och samlev-
nadsundervisning är ett av våra främsta verktyg för 
att skapa ett mer jämställt och jämlikt samhälle. 

Genom att uppmärksamma frågor om jämställdhet, 
identitet, sexualitet, normer, genus, känslor och 
relationer i elevernas vardag byggs en skola där alla 
känner sig trygga, mår bra, lär sig och utvecklas. 
När eleverna mår bra i skolan blir arbetet för dig 
som arbetar med barn och unga både roligare och 
enklare. 

På årets Sex, unga och skolans roll sätter vi fokus 
på just det. Vi vill visa på hur hälsa och lärande är 
beroende av varandra och vi vill visa hur just du kan 
stärka den relationen. Tillsammans med Skolverket 
kommer vi ge dig inspiration och kunskap för att 
lyckas i ditt uppdrag.           

                   Varmt välkomna!

Filippa Rosenberg, Sexit - samtal för bättre sexuell hälsa. Amanda Colldén och Anna Dahlbäck



Tillbakablick på tidigare års program och teman:

TID OCH PLATS 
4 december, Svenska Mässan Göteborg.

Registrering och mingel från kl. 09. 
Programmet startar kl. 10 och avslutas kl. 16.

ANMÄLAN 
Du kan anmäla dig via direktlänk här.  
Du kan också gå via www.srhr.se.  

MÅLGRUPP:  
Lärare, elevhälsa, rektorer och övrig skolpersonal. 
Vi välkomnar även personal som i sitt uppdrag ska 
samverkan med skolan.

 

Sex, unga och 
skolans roll 2018
#lärandehälsa

AVGIFT
Konferensen är kostnadsfri för deltagarna.

KONTAKT 
Maila till sexochsamlevnad@grkom.se.

 
Integritetspolicy: När du anmäler dig till en 
kurs registreras dina personuppgifter i våra admi-
nistrativa program. Läs mer om hur vi behandlar 
personuppgifter:  
www.goteborgsregionen.se/integritetspolicy.

2009: Inkluderande 
förhållningssätt

2008: Sex- och  
samlevnad i skolan

2010: Pubertet 2011: Säkrare sex

2017: 10 års-jubileum!2013: Nyamöjligheter  
tack vare internet och 
mobilitet

2014: SRHR i samtal  
och samarbete

2015: Sexualitet i media  
-stäng av eller sätta på? 

2016: Sex och samlevnad 
på (o)lika vilkor

10 års-jubileum! 

1 november 2017

Sex, unga och  
skolans roll 2017

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa

2012: Sexuella rättigheter

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?ProjectId=13601&reglineNo=1&ReglineId=69602&ReglinePageNo=1&edit=off&clear=yes&LanguageId=1
http://www.srhr.se
http://www.goteborgsregionen.se/integritetspolicy

