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Utbildning – processtöd

hösten 2021

• Målgrupp: rektor och elevhälsan tillsammans, i 

grund- eller gymnasieskolan och motsvarande 

skolformer, 2-5 personer per skola. 

• Syfte: Tidigare upptäcka och stödja elever som 

lever med begränsat livsutrymmemot pga

hedersnormer. Kunskapshöjande. Etablera ett 

systematiskt arbete på skolan. Leva upp till 

ändrade läroplaner 2022.
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Från hösten 2022 gäller 

ändrade läroplaner 

• Hedersrelaterat våld och förtryck lyfts fram. Sexism och 

hedersrelaterat våld och förtryck ska förbyggas och bemötas med 

kunskap och aktiva insatser. Undervisningen ska ge eleverna 

möjlighet att utveckla kunskaper om könsmönster och förmåga att 

kritiskt granska begränsande normer, värderingar och strukturer. 

• Kunskapsområdet sex- och samlevnad byter namn till Sexualitet, 

samtycke och relationer och ska bland annat förmedla betydelsen 

av samtycke och omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade 

till kön och hedersrelaterat våld och förtryck.
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Elevers liv begränsas –

skolan kan bättre
• Enligt Örebro universitet 2018 lever mellan 7 och 9 procent av 

unga i storstäderna med kollektivt legitimerat våld.

• Utvärderingar visar att många skolor behöver utveckla sitt 
arbete för att förhindra att barn och elever utsätts för 
hedersrelaterat våld och förtryck.

• Skolan ska upptäcka och ge stöd. Och främja och förbygga. Det 
behövs kunskap, beredskap, rutiner och ansvarsfördelning. 

• Rektor och elevvårdspersonal har nyckelroller men all skolans 
personal behöver ha kännedom om arbetet.
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Vad innebär deltagande

• Rektor beslutar om utvecklingsarbete läsåret 21/22

• Anmäl rektor och elevhälsopersonal, 2-5 personer per 

skola

• Delta tillsammans i fyra tillfällen och driva 

utvecklingsprocess på skolan

• Digitalt uppstart förmiddag 7 september, föreläsningar 

• Tvåtimmars workshops i vecka 41, 46 och 3.

• Arbete på skolan mellan gångerna som innebär 

förberedelse för genomförande vårterminen 2022
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Skolverket stöder systematiskt 

kvalitetsarbete på skolan 

7 september

kl 8.30-12

Introduktion

Föreläsningar

Samtal 

Intro uppgift till 

nästa gång

v 41, 

2 timmar 

Föreläsning

Grupp-

samtal

Intro uppgift

v 46, 

2 timmar 

Föreläsning

Grupp-

samtal

Intro uppgift

v 3, 

2 timmar 

Föreläsning

Grupp-

samtal

Intro uppgift

Kartläg-

gning

Nuläges-

analys, 

sätt mål

Planera 

genom-

förande-

Genom-

föra och 

följa upp

Fortsätta

genomföra

Din skolas 

process
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Kunskapsinnehåll

• Systematiskt kvalitetsarbete – fokus hedersnormer  

• Upptäcka och se utsatthet, begränsningar i vardagen, 

våld, könsstympning, bemöta och stödja, se - lyssna 

och våga samtala,  föräldrar/vårdnadshavare, 

elevhälsans roll, lärares roll, anmälningsskyldighet, 

samverkan med socialtjänsten, samverkan med 

polisen, hedersrelaterat våld och förtryck i 

ämnesundervisningen, ämnesintegrerade 

undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer, 

m.m.
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Välkomna att anmäla er!

• Senast 10 augusti

• Önska tid för tvåtimmars-tillfällena (vi försöker uppfylla)

• Ingen får delta ensam, rektor och elevhälsa tillsammans

• Bekräftelse med tider 13 augusti

• Länk till förberedelser 1 september

• https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-

utbildningar/processtod-mot-hedersrelaterat-vald-och-

fortryck




