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A. Sexit – samtal för bättre sexuell 
hälsa 
Sofia Hammarström, utvecklingsledare på Närhälsan 
Kunskapscentrum för sexuell hälsa och doktorand på 
Linköpings universitet. 

Sexuellt risktagande och riskutsatthet hos unga 
måste uppmärksammas av professionella för att 
kunna erbjuda relevant stöd och förbygga framtida 
sexuell ohälsa. Sexit är namnet på en metod i tre 
delar (utbildning, frågeformulär och handbok) som 
tagits fram för att underlätta detta arbete. Verktyget 
utvecklades primärt för ungdomsmottagningen 
men testas under 2017 även i elevhälsan. Fokus 
för seminariet är att beskriva verktyget och de 
erfarenheter som samlats in från personal och 
ungdomar.

 
B. Tolkbart– en SRHR-utbildning 
för språktolkar 
Tommy Persson, Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell 
hälsa. 

Vad behövs för att en tolksituation ska upplevas 
respektfull, inkluderande och normmedveten? För 
den som inte själv behärskar svenska språket kan 
tolken vara den nyckel som låser upp tillgången 
till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
bland annat genom att tillgängliggöra sex- och 
samlevnadsundervisning för nyanlända. Denna 
föreläsning handlar om erfarenheter av att ha träffat 
och utbildat mer än femhundra språktolkar i ämnen 
som hbtq och normer, våld i nära relationer, STI och 
hiv och inte minst kultur och sexualitet.

B. Det börjar med mig! 
Föreläsare från Make Equal 
Jämställdhet utgör en viktig del av skolans 
uppdrag. Diskussionerna har dock nästan alltid 
fokuserat på kvinnor och tjejer. Det kan därför vara 
svårt för killar och unga män att se sin egen roll 
jämställdhetsarbetet. Det börjar med mig ger lärare 
verktyg att diskutera maskulinitet, samtycke och våld 
med killar i gymnasieåldern. Materialet är en unik 
chans för skolor att ge killar en starkare röst i frågor 
som rör jämställdhet och mansrollen. Vi kommer 
berätta mer om innehållet, tips för att lyckas och 
fallgropar att undvika.

B. Hur kan vi främja unga hbtq-
personers hälsa? 
Victoria Tauson, Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell 
hälsa, & Malte Sundberg, Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor. 

Unga hbtq-personer mår sämre än unga generellt 
och andelen som själva skattar sin psykiska hälsa som 
dålig har inte minskat de senaste 10 åren. Varför ser 
det ut så? Och vad behövs för att unga hbtq-personer 
ska kunna må bättre? Seminariet leds av Victoria 
Tauson från Närhälsans Kunskapscentrum för sexuell 
hälsa som ansvarar för Västra Götalandsregionens 
hbtq-diplomering och Malte Sundberg från 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
som projektleder myndighetens uppdrag att främja en 
tryggare skolmiljö för unga hbtq-personer.

B. Jämlik kommunikation  
Karin Johansson & Anna Pettersson, Pedagogiskt Centrum 
 
Hur ser världen ut enligt bilderna du möter i din vardag? 
Vem får vara med? Vem får göra vad? Vem får älska vem?  
Och vem får vara en sexuell person? Vi kommunicerar 
hela tiden – oavsett vad vi jobbar med. Det handlar 
inte bara om vad vi säger utan också hur vi säger det. 
Välkommen till en workshop där vi ifrågasätter och 
utvecklar vårt sätt att förhålla oss till normer i bilder 
och språk. Det här blir ett tillfälle att reflektera kring 
och undersöka bilders makt och vad som händer när vi 
börjar tänka annorlunda. 

Nu firar vi 10 år med Sex,  
unga och skolans roll!
Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) och Pedagogiskt Centrum på GR Utbildning (PC) bjuder in 
till årets Sex, unga och skolans roll. I år firar vi dessutom 10 år! 

I vanlig ordning bjuder vi på en heldagskonferens fullspäckad med föreläsningar, seminarier och mingel. För att 
fira våra tio år vill vi särskilt visa upp några av de projekt och verksamheter vi själva byggt upp. Vi kommer också 
ge utrymme för olika perspektiv på vad som krävs kommande tio år för att säkerställa att alla får tillgång till en 
god sexuell och reproduktiv hälsa. 

Onsdagen den 1 november äger konferensen rum på Burgården konferenscenter i Göteborg. 

Målgruppen är som vanligt personal inom skola och hälso- och sjukvård samt andra intresserade i Västra Götaland.  

Varmt välkomna ! 

Program
08.30-09.00  Registrering

09.00-10.30 Välkommen!  
Konferencier Olle Waller och  
arrangörerna hälsar välkomna.

 Inledningstal, (politiker, VGR)

 Nyheter från Smittskydd, (rep, VGR)

 Föreläsning, Olle Waller 
Sex och samlevnad utifrån pojkars 
perspektiv  

10.30-11.00 Fika och mingel i utställningen

11.00-12.00  Valbart seminarium A 

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Valbart seminarium B

14.00-14.15 Kaffe i utställningen

14.15-15.00 Föreläsning, Lotta Björkman 
Hur funkar och styr normer och hur 
kan normkritik utveckla och befria?

15.00-15.30  Paneldiskussion och avslutning 
Vad behöver hända kommande 10 
åren?

A. Prickar, knottror och andra  
konstigheter 
Per Andreas Persson är sjuksköterska och har jobbat på sti- och 
ungdomsmottagning. Han arbetar idag på Kunskapscentrum 
för sexuell hälsa och Sexualmedicinskt centrum. 

Många killar har frågor om sitt eget kön. Det kan vara 
prickar och knottror, att penis upplevs som sned eller 
att förhuden är trång. Det här är en föreläsning om 
de vanligaste frågorna som killar har om sitt kön. En 
grundläggande föreläsning om penis och pung. Nyttig 
påfyllning av kunskap om anatomi och fysiologi som 
kan användas i undervisningssammanhang eller i 
undersökningssituationer.

A. SRHR för nyanlända-lansering 
av uppdaterad handledning 
Jenny Hostetter, Pedagogiskt Centrum 

Vill du ha tips för att planera undervisningen 
för nyanlända unga och vuxna kring sexuell 
reproduktion, hälsa och rättigheter? Jenny 
Hostetter presenterar den reviderade upplagan 
av lärarhandledningen Hur gör man?  Hon ger 
exempel på lektionsupplägg och övningar som är 
språkstödjande och informativa – och som bygger på 
elevernas egna erfarenheter, tankar och kunskaper 
i ämnet. Tillsammans med informationsmaterialet 
Hur säger man? är materialet ett verktyg för att 
kritiskt reflektera över egna normer inför SRHR-
undervisningen.

Valbara seminarier
Du kommer att kunna snickra ihop delar av din dag själv då det under konferensen finns två valbara seminariepass,  
A respektive B. När du gör din anmälan på www.SRHR.se väljer du vilka två seminarier du vill gå på.

A. Risker och möjligheter med nätet 
Karin Torgny & Madelein Larsson Wollnik, Attention  
Hisingen-Kungälv 

Barn och unga med ADHD och Aspergers syndrom 
finns som andra barn på nätet. De råkar oftare ut för 
hot, mobbning och sexuella närmanden, men får 
också nya vänner på nätet. Skolan ska arbeta för att 
förebygga kränkningar på nätet och lära ut om risker 
och möjligheter, rättigheter och utmaningar i den 
digitala världen. I uppgiften ligger en utmaning att se 
till alla elever, också dem med kognitiva svårigheter. 
På seminariet presenteras Koll på nätet, ett digitalt 
utbildningsmaterial för skolan. Det har tagits fram av 
Attention/Nätkoll i samarbete med Statens medieråd 
och Pedagogiskt centrum, GR.

 
 



Tillbakablick på tidigare års program och teman:

Datum och tid
Onsdagen den 1 november 2017, kl. 09.00-16.00  
(fika och registrering från kl. 08.30)
 

Plats

Burgårdens konferenscentrum, 
Skånegatan 20, Göteborg

Anmälan
Anmäl dig via www.SRHR.se 

Senast anmälningsdag är fredagen den 29 
september. Konferensen blir ofta fullbokad 
snabbt. Anmäl dig därför  så snart som möjligt! 

Sex, unga och 
skolans roll 2017
10 års-jubileum!

Avanmälan ska ske senast onsdagen den 11 oktober. 
Du kan överlåta din plats. Om avanmälan ej sker  
debiteras en kostnad på 500 kr exkl. moms.

Pris
Konferensen är kostnadsfri för dig som arbetar i  
Västra Götaland. 

Konferensen finansieras av Närhälsan Kunskapscentrum 
för sexuell hälsa och  Pedagogiskt Centrum,  
GR Utbildning. 
 
Kontakt 
Maila till sexochsamlevnad@grkom.se
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