
ETIKEN I PRAKTIKEN 

Workshops, välj två av följande: 

1. Vår tolkning av andras beteende (adfærd)/ Dorthe Birkmose 

Vi kan uppleva att andra har problemskapande beteende. Det skapar 

maktlöshet hos oss. Vi kan komma att vända maktlösheten inåt och tro att 

beteendet beror på oss. Vi kan också vända den för mycket utåt och tro att 

det är på grund av andra. Båda tankegångarna kan slita på oss och vi 

riskerar att behandla andra människor illa. Vi kan lyckligtvis också tolka andras 

beteende med kunskap och därmed säkra både vår egen självbevarelse och 

behandla andra väl. 

2. Hitta – läsa – förstå! Om att göra webbinformation tillgänglig för personer med 

lässvårigheter / Ulla Bohman 

Internet ställer stora krav på läsförmågan. I Sverige kan inte 25 % av den vuxna 

befolkningen använda internet för att söka information. De som hittar 

informationen kan inte självklart läsa och förstå den. Seminariet tar upp vad 

du ska tänka på när du tar fram information för webben så att också personer 

som är svaga läsare kan ta del av den. 

3. Vem har makten i samtalet? Margret Buchholz, Dart 

Samtalsmatta - ett redskap för att fördela makt i samtalet och ge alla 

möjlighet att uttrycka sin åsikt! 

4. Tänkbara pedagogiska konsekvenser av förvärvad hjärnskada/  

Susanne Lindros & Ann Oxenholt 

5. Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning samt 

hitta läromedel/ 

Britt-Lis Persson & Ann-Mari Andersson samt Mattias Nordqvist, Jessica 

Magnusson & Charlotte Furtenbach 

6. Högskolestudier och intellektuell funktionsnedsättning – är det möjligt?  

Ex. från Kingsborough Community College, New York och Linnéuniversitetet 

Växjö 

Elisabet Frithiof, Ingrid Broqvist & Eva Lundgren 

Internationellt finns sedan decennier flera exempel på högskoleutbildningar 

för personer med intellektuell funktionsnedsättning. I Sverige har en och annan 

högskoleutbildning tagit gestalt och försök pågår. Här presenteras två 

exempel som visar att studier på högskola är en möjlighet. Faktorer för 

framgång lyfts fram i en kritisk granskning av två utbildningar som genomförts, 

en i USA och en i Sverige.  

7. Studie- och yrkesvägledare  

Möjlighet för studie- och yrkesvägledare att utbyta erfarenheter 

8. Skolledare 

Möjlighet för skolledare att utbyta erfarenheter  

 


