
ETIKEN I PRAKTIKEN 

Presentation av medverkande: 

Dorthe Birkmose – psykolog, författare och föredragshållare med fokus på 

yrkesetik i det professionella arbetet med människor som är i behov av stöd.  

Hon är författare till boken Når gode mennesker handler ondt – tabuet om 

forråelse. Hon bloggar på www.dorthebirkmose.dk  

Dorthes föreläsning: Att arbeta med andras motivation 

Så snart vi ställer oss själva frågan: "Hur motiverar vi människor till att ...?", riskerar vi att bli 

styrande och bestämmande. I Danmark vinner den styrande terräng med metoder som 

nudging (lätt tvingande metod), belöningssystem och strama ordningsregler. Som 

professionella har vi faktiskt makt att styra och bestämma mycket. Men det kostar. Vi 

riskerar att skapa motstånd och inlärd hjälplöshet hos dem, som vi bestämmer över. 

Och vi riskerar att skapa en jobbig personalkultur, där arbetet kommer att handla om 

att styra andra till att visa ett bestämt beteende – i stället för att skapa differentierade 

professionella ramar för den enskildes utveckling. 

Alternativet är en icke-dirigerande professionalitet, där vi respekterar och arbetar med 

den motivation, som människan redan har. Vi är nämligen motiverade för att lösa de 

problem, som vi upplever oss ha. Precis som vi är motiverade för meningsfulla aktiviteter 

och sociala relationer. I stället för att arbeta med ytliga belöningar kan vi arbeta långt 

djupare och mer respektfullt med en kunskap om somatiska markörer.  

 

Moomsteatern – Per Törnqvist, konstnärlig ledare. Etiken i praktiken är viktig för 

Moomsteatern, som anställer skådespelare med intellektuella funktions-

variationer enligt Teaterförbundets reguljära kollektivavtal. Här ska vi se en 

kortfilm och ta del av Per Törnqvists tankar om Moomsteaterns arbete och 

betydelse. 

”Det är oerhört viktigt att vi lyfter bort funktionshindret när våra skådespelare står på 

scenen. För visst är det så att om man bryter ner begreppet funktionshindrad så skulle 

man kunna säga; att vara hindrad att fungera i relation till sin omgivning. Följaktligen 

vore det både respektlöst och oprofessionellt att hindra kollegorna på den (kanske 

enda) arena där de faktiskt får stå i centrum, utan funktionshinder. Det blir att betrakta 

som en ”bonus” för vår publik att upptäcka att våra skådespelare under sin 

yrkesidentitet har en funktionsnedsättning. Det är, i min mening, det rätta sättet att 

påverka och folkbilda med vår kärnverksamhet som bas. 

Vi kallar det för ett expanderande vi.”  Per Törnqvist 

 

Antra Carlsen – Nordiska Ministerrådets huvudkoordinator för Vuxnas Lärande 

=NVL. Antra berättar om nätverk och möjligheter till nordiska samarbeten.  

 



Lotta Löfgren-Mårtensson – professor i hälsa och samhälle med inriktning sexologi 

vid Malmö Högskola. Hon har en gedigen forskningsbakgrund och lång 

erfarenhet av arbete med unga med intellektuell funktionsnedsättning. Har 

också skrivit många böcker och artiklar om kärlek, sexualitet samt om internet 

och sex- och samlevnadsundervisning. Har även skrivit lättläst skönlitteratur för 

ungdom. 

Lottas föreläsning: Kärlek, sexualitet och unga med intellektuell funktionsnedsättning. 

Föreläsningen tar avstamp i forskning om samspel mellan unga med intellektuell 

funktionsnedsättning och omgivningen samt den beroendeställning de befinner sig i. 

Områden som kommer att tas upp är sexuella uttryckssätt och beteendemönster, 

erfarenheter och upplevelser. Ett samhällsperspektiv och etik löper som en röd tråd. 

Jan Schwencke – från Bærum, Norge fick en hjärnskada i mogen ålder. Musiken 

har varit viktig för honom i arbetet med att hitta ett annat sätt att leva. 

Jans föreläsning: Kunsten å mestre livet når hodet halter 

”Jeg fikk hjerneslag i 2009, 52 år gammel. Med få synlige følger, opplevde jeg i stor 

utstrekning å stå utenfor oppfølging fra helsevesenet. Plager relatert til øket trettbarhet 

(«fatigue»), balanse og koordinering samt kognitive utfordringer gjorde det vanskelig for 

meg å komme tilbake til min tidligere hverdag. Å finne «den nye Jan» ble en viktig 

utfordring. Å tørre å velge ny retning for å få et meningsfullt liv preger fremdeles 

hverdagen min.” 

 

WORKSHOP: 

Dorthe Birkmose presenteras bland föreläsare (nr 1) 

Ulla Bohman – kommunikatör och utbildare vid Myndigheten för tillgängliga medier. Ulla 

har arbetat i 15 år med tillgänglig samhällsinformation och lättläst svenska (nr 2) 

Margret Buchholz, Dart – specialistterapeut, doktorand och utbildare i metoden 

samtalsmatta (nr 3) 

Susanne Lindros & Ann Oxenholt - rådgivare vid SPSM (specialpedagogiska 

skolmyndigheten) i Malmö (nr 4) 

Britt-Lis Persson & Ann-Mari Andersson – rådgivare vid SPSM  i Växjö (nr 5) 

Mattias Nordqvist – rådgivare vid SPSM i Kalmar (nr 5) 

Jessica Magnusson & Charlotte Furtenbach – rådgivare vid SPSM i Malmö (nr 5) 

Elisabet Frithiof – fil. dr. vid Linnéuniversitetet i Växjö (nr 6) 

Eva Lundgren – förstelärare vid Lärvux Stockholm (nr 6) 

Ingrid Broqvist – lärvux Vetlanda (nr 6)   


