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-om våld mot barn som inte får bestämma över sitt eget liv



• Stiftelsen Allmänna Barnhuset släppte under 
2018 rapporten Det är mitt liv – om 
sambandet mellan barnmisshandel och att 
inte få välja sin framtida partner.

• Rapporten resulterade i ett samarbete mellan 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset och 
Nationella kompetensteamet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck vid 
Länsstyrelsen Östergötland

Till dig som är ung i Sverige

Bakgrund 

https://www.youtube.com/watch?v=PLPYyGL-2dc


Hedersrelaterat våld och 
förtryck



Regeringens proposition 2019/20:131 Ökat skydd mot 

hedersrelaterad brottslighet, s. 24. 

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas av att det finns ett starkt
kollektivistiskt inslag, ofta i en familj och släktrelation, som bl.a. 
innebär att individens intresse och handlingar anses vara underordnat 
familjens intresse och att individens sexualitet och intima relationer är 
hela familjens angelägenhet som kan påverka familjens anseende. 
Hedersnormerna grundar sig i en föreställning om heder som inte delas 
av övriga samhället och som strider mot principen om alla människors 
lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. Till 
hedersnormerna hör bl.a. uppfattningen att familjens rykte och 
anseende är avhängigt kvinnliga familjemedlemmars kyskhet 
och oskuld samt deras faktiska och påstådda beteende i förhållande till 
dessa ideal. 



• Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för 
människors olikheter. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering som 
har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 
läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande 
behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Intolerans, 
förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och 
hedersrelaterat våld och förtryck, ska förebyggas och bemötas 
med kunskap och aktiva insatser

Skolans värdegrund och uppdrag 

Förståelse och medmänsklighet

Nya skrivelser i läroplanen



Rättigheter och skyldigheter

• I utbildningen ska maktstrukturer kopplade till kön och 
hedersrelaterat våld och förtryck kritiskt granskas. 
Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt 
förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika 
medier och sammanhang, bland annat i pornograf



God miljö för utveckling och lärande

• Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även 
skolan har en viktig roll. Eleverna ska få kännedom om hur de kan få 
hjälp om de upplever otrygghet i eller utanför skolan. Omsorg om 
den enskilda elevens hälsa, välbefinnande och utveckling ska prägla 
verksamheten. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, 
känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse 
som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.



• Personalen på skolan kan gemensamt 
förbereda sig genom att själva se filmen Det 
är mitt liv samt läsa rapporten som filmen 
bygger på

• Förslag på frågeställningar man kan arbeta 
med ges i handledningen

• Förslag på hur skolan kan bedriva fortsatt 
arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Det konkreta arbetet före och i klassrummet

Lärarhandledning



• Efter att eleverna har sett filmen summerar 
läraren filmen

• Diskussionsfrågor finns att följa

• Viktigt att fånga in elevernas tankar och att 
det finns beredskap på att ämnet kan röra 
upp känslor

Det konkreta arbetet före och i 
klassrummet



Tisdag den 7 juni, kl. 13.00-14.00

Lunch webbinarium 



Issis Melin, sakkunnig

Issis.melin@lansstyrelsen.se 
Tfn: 010-223 57 82

För mer information, besök vår webbplats:

www.hedersfortryck.se

Vid frågor är ni välkomna att ta kontakt.

Tack för att ni lyssnade!

http://www.hedersfortryck.se/

