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SEMINARIESERIE

FYRA FÖRELÄSNINGAR OM SEXOCH SAMLEVNADSUNDERVISNINGEN
8 september, 3 och 24 november, 15 december 2014 |
FALUN

!

Inbjudan till: Alla som arbetar i förskola eller skola.

!

Enligt gällande läroplaner från förskola till gymnasium är sex- och samlevnads-undervisningen alla
lärares angelägenhet. Det ingår i alla kursplaner och det är rektors ansvar att alla elever får en likvärdig
undervisning fri från diskriminering och kränkningar även på detta område. Pedagogiskt
Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) vid Högskolan Dalarna har under några år gett en nätbaserad
7,5hp-kurs inom området på Skolverkets uppdrag. (Kursen annonseras till hösten 2014 för sista gången
och är gratis. Se skolverket.se) Inom kursen har ett antal föreläsningar ingått. Flertalet av dessa erbjuds
nu i samband med seminarier under hösten 2014. Föreläsningarna kommer att följas av ett seminarium
där tillfälle ges att dela med sig av hur man arbetar med detta på den egna förskolan/skolan.
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Måndag 8 september 2014 kl 13.30 – 16.00| Falun
Plats: Högskolan Dalarna, Falun, Fö 6

UNGDOMARS HÄLSA, RISKTAGANDE OCH SEXUALITET,
NATIONELLT OCH GLOBALT
Lars I. Holmberg Överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Falu lasarett
Om ungdomars hälsa, livsstil och risktagande med internationella jämförelser och med diskussion om
olika teorier om ungdomars beteende. Olikheter mellan olika ungdomsgrupper kommer att belysas och
vad skillnaderna betyder preventivt och stödjande. Hur tänker ungdomar om sexuell hälsa och
risktagande? Vem räknar med pojkarna vid tonårsaborter?
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Måndag 3 november 2014 13.30 – 16.00 | Falun
Plats: Högskolan Dalarna, Falun, Fö 1

UNGDOMARS SYN PÅ SEX OCH SAMLEVNAD IDAG
Maria Liljas Stålhandske docent i religionspsykologi vid Uppsala universitet
Sverige sticker ut som nation på många sätt vad gäller kultur och religiositet. Hur påverkar detta
ungdomars syn på sexualitet, samlevnad, äktenskap mm?
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Måndag 24 november 2014 kl 13.30 – 16.00 | Falun
Högskolan Dalarna, Falun, Fö 1

MÅNGFALD, SOCIALA MEDIER OCH
SAMLEVNADSFRÅGOR
Jan Svärdhagen, Utvecklingsledare Högskolan Dalarna och dess centrum för Nästa
Generations Lärande (NGL) samt NGLskolC vid Pedagogiskt Utvecklingscentrum
Dalarna (PUD).
Media målar ofta upp en skrämmande bild av vad ungdomar gör och råkar ut för på sociala medier. Men
är verkligheten lika hemsk? Enligt forskaren Elza Dunkels har ungdomar ofta strategier för hur de ska
hantera hoten på ett klokt sätt. Skiljer det sig mellan ungdomar och hur ska man som vuxen agera?
Vilken blir skolans roll?
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Måndag 15 december 2014 13.30 – 16.00 | Falun
Högskolan Dalarna, Falun, Fö 3

ETISKA PERSPEKTIV PÅ INTEGRITET OCH INTIMITET I
SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNINGEN
David Lifmark, gymnasielärare, universitetslektor i religion, Högskolan Dalarna
Hur håller man samtalet på en bra nivå utan att kränka någon eller lägga locket på diskussionen? Hur
uppfattar elever gränserna mellan privat och personligt i skolan? Dessa och andra utmaningar diskuteras
när samlevnadsundervisningen sätts i relation till etiska utmaningar i skolors och lärares långsiktiga
värdegrundsarbete.
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Avgift
Avgift för medlemmar i PUD 1 200 kr plus moms per deltagare, för övriga 2 000 kr plus moms
per deltagare. Om fler än tre deltagare anmäls på samma fakturaadress, reduceras priset enligt
”köp 3 betala för 2”. (Alltså var tredje anmäld deltagare är avgiftsfri). Antalet platser är
begränsade. När föreläsningsserien är fulltecknad stängs anmälningssidan. Kaffe och kaka
ingår i priset.
Anmäl deltagande senast 20 augusti på följande länk: bit.ly/ffssht14 eller till Filippa Bergqvist, e-post:
fli@du.se Anmälan är bindande men inte personlig.
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Upplysningar

Eva-Lena Embretsen, verksamhetsledare, Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna, (PUD) Högskolan
Dalarna 023-77 82 91, ele@du.se
Filippa Bergqvist, PUD, 023-77 82 98, fli@du.se

VÄLKOMMEN

