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Hej Deltagare på konferensen Sex, unga och 
skolans roll!

Här kommer den presentation jag använde under 
min föreläsning. Jag hoppas att ni hittar svar på 
eventuella frågor om oss och vårt samt UBF 
Göteborgs pågående arbete med SSOR-frågor i det 
bifogade materialet, samt på sajten. Av hänsyn till 
elevernas integritet kan vi inte erbjuda möjlighet 
att komma och auskultera / vara med i våra 
klassrum, men på sajten finns film från bland 
annat UR och Pedagog Göteborg från våra 
klassrum.

Vänligen Charlotte Persson, Angeredsgymnasiet.

https://urplay.se/program/210009-larlabbet-sex-och-samlevnad-relationer?cmpid=del:cl:20190227:urplay
https://youtu.be/GEJMgpezx6s


Länkar
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Presentationen som sajt:
https://docs.google.com/presentation/d/1tk-IDgdUsObIPf-
BRMjEkaYPpjl0ORRQrW6vMRXFIqQ/edit?usp=sharing

Du vet väl att jag har en sajt där jag delar material om Sexualitet, Samtycke och Relationer?:
https://sites.google.com/educ.goteborg.se/sor/startsida

Här kan du se en film om de nya läroplansskrivningarna och få en visning av sajten!
https://youtu.be/EZi5UQxUimQ

UR play: Utbildningsradion, Lärlabbet:
En programserie i 10 delar som visades på SVT våren 2019. SOS Angered är med i båda filmerna i de första 3,5 
minuterna, SAMT de sista 3,5 minuterna och man får bland annat se hur vi arbetar i undervisningen med samtal utifrån 
de filmklipp vi spelar in:
https://urplay.se/program/210018-larlabbet-sex-och-samlevnad-hela-skolans-ansvar
https://urplay.se/program/210009-larlabbet-sex-och-samlevnad-relationer

https://docs.google.com/presentation/d/1tk-IDgdUsObIPf-BRMjEkaYPpjl0ORRQrW6vMRXFIqQ/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/educ.goteborg.se/sor/startsida
https://youtu.be/EZi5UQxUimQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furplay.se%2Fprogram%2F210018-larlabbet-sex-och-samlevnad-hela-skolans-ansvar&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw21ddOcOgfSGUyJ1uf0DNN_
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furplay.se%2Fprogram%2F210009-larlabbet-sex-och-samlevnad-relationer&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2aWESi__Bdtz71Sq2DBD6t


Sos Angered - Från idé till…? 

Föreläsare: Charlotte Persson, förstelärare SSOR, 
Angeredsgymnasiet, Utbildningsförvaltningen i Göteborg
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Vem är jag? 

● Förstelärare i Sexualitet, samtycke och relationer
● Legitimerad lärare i svenska och religion
● Har arbetar på Länsstyrelsen med Hedersvålds- och 

HBTQI+ frågor
● Fortbildar studenter på GU i de nya skrivningarna
● Arbetar 20% på Angeredsgymnasiet med att leda 

skolans Sos-team
● Arbetar 30% för UBF Göteborg med att stötta 

förvaltningens övriga skolor i SSOR-utveckling
● Skapare av ”SSOR-sajt” - en stödsajt i arbetet
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Hur har vi gjort för att skapa en hållbar 
och dynamisk undervisning som är väl 
förankrad i läroplansmålen?
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Sos-teamet lägger en bas

Lärare integrerar frågor om 
SSOR i sina ämnen

Temadagar, studiebesök, 
likabehandlingsdag mm.

All personal fångar 
frågor i flykten
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FNs globala mål, nr 5
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt:

Delmål 5.1 | Utrota diskriminering av kvinnor och flickor

Delmål 5.2 | Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor

Delmål 5.3 | Avskaffa tvångsäktenskap och könsstympning

Delmål 5.4 | Värdesätt obetalt omsorgsarbete och främja delat ansvar i hushållet

Delmål 5.5 | Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande

Delmål 5.6 | Allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Delmål 5.A | Lika rätt till ekonomiska resurser och ägande samt tillgång till finansiella tjänster

Delmål 5.B | Stärk kvinnors roll med hjälp av teknik      Delmål 5.C | Skapa lagar och handlingsplaner för jämställdhet 11



Basen består av 10h temaundervisning fördelad på 4 halvdagar.

Teman för undervisningen::

● Relationer - kärlek, svartsjuka, 
våld i nära relationer

● Kroppen - lust, samtycke
● Samtycke - porr, sociala medier
● Rätt till mitt liv - Mänsklig 

rättigheter; heder, hbtqi+
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Onsdag 
eftermiddag är 
det sos i skolans 
tre största salar.

Klasserna 
kommer efter 
ett rullande 
schema.

Årskurs 2
IM-progammen
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Hur ser vårt recept 
(koncept) ut?

Här är våra 10 ingredienser + 
några viktiga råd på vägen!
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1. Pallen! Stabil samverkan mellan flera professioner
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2. Elevinflytande: Före, under, mellan och efter lektionerna
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3. Teamets sammansättning: Ett gott 
gäng med olika professioner och där alla 
har gemensam tid avsatt i sin tjänst för 
planering, undervisning och efterarbete.
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4. 
Målstyrning 
och tid att 
träna upplägg 

-Vilka mål 
arbetar vi 
med?

-Hur får vi 
eleverna 
aktiva?

-Tid att träna 
upplägget.

-Tid för att 
anpassa 
upplägg för 
olika grupper.18



5. Flera vuxna i klassrummet:

Två av oss + klassens ordinarie lärare. 
Detta möjliggör lärarledda samtal i grupp.
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6. Språkstöd och “bildstöd”: 

Modersmålslärare är med som 
språkstöd när vi har nyanlända.

Filmer och material som finns på olika språk,
t ex https://RFSU.se/upos Vi tydliggör vad vi 

pratar om genom bildstöd, mm..
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https://rfsu.se/upos


7. Upplägg som aktiverar eleverna  
t ex rollspel, forumspel, rita mm.
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Rollspel om samtycke. Hur vet man när det är ja och när det 
är nej? Två elever i ett rollspel. 

22
Varför fattar inte den andra signalerna? Hur känns det att få ett nej? Måste man säga ja eller nej med ord? Många 
intressanta frågor kommer upp. ”Man vill inte såra, därför försöker man diskret visa att man inte vill,” menar eleverna. 



8. 
Tydliggörande 
pedagogik.

-Tydlig struktur

-Vissa grupper i 
hemklassrum

-Övningar med 
färre alternativ

-Halvklass 
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9/ Teamets egna filmer:  Hela skolan är involverad i skapandet av “Sos-film”.  
Filmerna - som finns på youtube - är utgångspunkt för samtal i klassrummet 

24



10/ Schemalagt 
eftersnack.

Vad gick bra, vad gick 
mindre bra? Varför?

Hur justerar vi?

Vad lärde vi oss?

Hur anpassar vi inför 
klasserna vi möter 
veckan efter?
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Råd 1 på vägen för att få till SSOR 2022: Dvs SOS 2.0:
Var källkritiskt och 
granska både nytt och 
gammalt material SSOR 
ÄR FÄRSKVARA, precis 
som Samhäll o geografi! 
Dock:

Allt nytt material är 
inte bra!

Fundera alltid: 

Rimmar materialet med 
skrivningarna i dagens 
läroplan? Om inte -
använd inte!!! Exempel: Vilka signaler sänder detta nya material som är tänkt att användas från årskurs 7? 26



Råd 2: Kill old darlings!
Det som var rätt för 10-15 år sen är oftast  inte rätt nu. 
Ord som tidigare var okej att använda kan vara big no no nu!.

Tolerenspedagogikens era är förbi! Likaså tiden då det var ok 
att synliggöra normer med ironi. Inte roligt idag!

Var källkritiska:
1/ Kan det material jag använder kränka någon elev eller 
grupper? Kan materialet upplevas som stigmatiserande, 
förlöjligande? Hur inkluderar vi alla? 

2/  Förstår alla ens materialet? Vilka exkluderas av materialet?

3. Representation är viktigt - på ett seriöst sätt!

4/ Finns det elever i klassrummet som kan triggas av 
materialet? Hur hanterar vi det? Finns det bättre material?

Exempel på material från 2008 som är helt 
utgånget och inte förenligt med SSOR 2.0 27



Här kan du ta läsa mer 
om SOS Angered och 
våra erfarenheter, samt 
ta del av våra upplägg.
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https://sites.google.com/educ.goteborg.se/sor/vilka-%C3%A4r-vi/sos-sor-angered


Materialet om oss finns på den stora SAJT som jag har skapat för UBFs räkning där jag samlar och delar 
material till UBFs Göteborgs skolor. Sajten är öppen och kan användas även av skolor utanför Göteborg! 29
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https://youtu.be/EZi5UQxUimQ

Nya skrivningar i 
Läroplanen från 
1 juli 2022.

Demo av UBF 
Göteborgs stödsajt i 
SSOR (Start 7min in i 
filmen)

Sajten är öppen för 
alla och det finns 
ingångar för olika 
elevgrupper/ åldrar)
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https://youtu.be/EZi5UQxUimQ


Axplock från 2021/2022
Grundskoleförvaltningen auskulterat och intervjuat sos.teamet och mig  angående att KF beslutat att 
alla skolor ska utveckla  arbetet mot HRV och bör följa Angeredsgymnasiet

KF-beslut Länk_ 
https://drive.google.com/file/d/1qu7V38VCclA1Lr9ryzYbNxwLJNOxscsA/view?usp=sharing

Grundskoletidningen “Läraren” reportage

Poddar för skolverket om hedersvåld klicka här och här

Intervju P3 om nya läroplaner klicka här

Intervju P4 om 20 års sedan mordet på Fadime klicka här

Förfrågningar från DN, GR, Polishögskolan, forskare, olika skolor i Sverige

Samarbete med Universitetet - fortbildningsutbyte

Intervju om vårt arbete om hedersfötryck klicka här

Sex, unga och skolans roll, nationella konferens nov 2022: Intervju med Charlotte här
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https://drive.google.com/file/d/1qu7V38VCclA1Lr9ryzYbNxwLJNOxscsA/view?usp=sharing
https://soundcloud.com/skolverket/att-organisera-ett-systematiskt-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck
https://soundcloud.com/skolverket/att-undervisa-om-hedersrelaterat-vald-och-fortryck
https://sverigesradio.se/artikel/battre-sexualundervisning-utmaning-for-skolor
https://sverigesradio.se/artikel/20-ar-efter-fadimes-dod-hedersrelaterat-vald-finns-overallt
https://amp.svt.se/nyheter/lokalt/vast/hedersfortryck-ska-bekampas-genom-skolorna
https://srhr.se/det-ar-full-fart-pa-skolorna-nu/


https://sites.google.com/educ.goteborg.se/sor/tematiskt-sor/hedersrelaterat-v%C3%A5ld 36

https://sites.google.com/educ.goteborg.se/sor/tematiskt-sor/hedersrelaterat-v%C3%A5ld


För att komma till 
denna sida klicka här
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https://sites.google.com/educ.goteborg.se/sor/vilka-%C3%A4r-vi/sos-angered-i-media


https://www.rfsu.se/upos

I Sverige har vi politiskt och religiöst obundna intresseorganisationer som tex RFSU, 
som bistår med bra och informativt och kostnadsfrittmaterial på olika språk
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https://www.rfsu.se/upos
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UR play: Utbildningsradion, Lärlabbet. En programserie i 10 delar som visades på 
SVT våren 2019. SOS Angered är med i båda filmerna i de första 3,5 minuterna, 
SAMT de sista 3,5 minuterna och man får bland annat se hur vi arbetar i 
undervisningen med samtal utifrån de filmklipp vi spelar in.  

https://urplay.se/program/210018-larlabbet-sex-och-samlevnad-hela-skolans-ansvar

https://urplay.se/program/210009-larlabbet-sex-och-samlevnad-relationer

Pedagog Göteborg

https://youtu.be/GEJMgpezx6s

Film från vårt klassrum

https://urplay.se/program/210018-larlabbet-sex-och-samlevnad-hela-skolans-ansvar
https://urplay.se/program/210009-larlabbet-sex-och-samlevnad-relationer
https://youtu.be/GEJMgpezx6s


Charlotte Persson
Angeredsgymnasiet

https://sites.google.com/educ.goteborg.se/sor/startsida
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https://sites.google.com/educ.goteborg.se/sor/startsida

