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I samarbete med



Alla Vinner
Bengt Persson

Bengt Persson, från 
kultur- och fritidsförvaltningen 
i Lund, började dagens första 
föreläsning.
Han jobbar med ett projekt vid 
namn ”Alla vinner”, som 
skapade en grund för om-
organisation inom kommunen.
 - Alla vinner är en metod för 
att inkludera och skapa kon-
takt, min roll är att bidra med 
de kontakter jag har fått genom 
att jobba länge med funktions-
hindrade människor, berättar 
Bengt.

Men vad är då problemet?  
Bengt fortsätter:
Vi har en övertro på utbild-
ning idag. Ett samhälle för alla 
börjar med kontakt, inte i första 

hand utbildning och informa-
tion. Aktiviteter ska vara till för 
möten mellan olika människor, 
att reflektera och inte alltid di-
agnostisera och hitta lösningar 
enbart utifrån utbildning. Akti-
viteter ska stå för engagemang 
och inflytande, de är ingen 
konsumtionsvara. 

Projektet bygger på tre olika 
nivåer; bygga broar, lägga rör 
och dra ledningar. Få ökad 
förståelse och tillgänglighet. 
Att t.ex öka ungdomars 
inflytande inom olika områden, 
presentera idéerna på nätet och 
sprida dem vidare, det kan vara 
en brygga.

Praktiska verktyg
Människor behöver praktiska 
verktyg för att kunna förändra 
sina liv. Projektet ska kunna 
användas överallt i kommunen 
och sprida generella och an-
vändbara verktyg som leder till 
social kontakt och samarbete 
som ska kunna hålla länge.

Det är för mycket gränser i 
samhället, för många 
indelningar, diagnoser och för 
lite kontakt och omvänd 
integrering menar Bengt. Han 
avslutar med att säga att det 
hela är ett ömsesidigt arbete, 
ALLA har ett ansvar för ett 
bättre samhälle.



Kerstin Svensson är lärare och 
forskare inom socialt arbete. 
Hennes föredrag handlar om 
att ta vara på de kunskaper 
man har inom sig i sitt arbete, 
för att kunna utveckla nya.
- Jag kommer inte säga hur ni 
ska göra, jag ska bara försöka 
få er att tänka annorlunda i ert 
arbete, eller fördjupa er på ett 
annat sätt, förklarar hon.

Olika kunskaper
Det gäller att komma in som 
människa och ha olika lösning-
ar för olika perspektiv. Varje 
dag lär man sig nya saker, och 
det gör att ens kunskap utveck-
las. Vad har jag varit med om? 
Vad kan jag lära mig av det? 
Hur kan jag dra nytta av andras 
kunskaper i mitt eget arbete? 
Vem har den ”rätta kunskapen”, 

vem har egentligen rätt att veta 
bäst? är några av frågorna som 
Kerstin tar upp.

Handlingsutrymme
Vidare berättar hon om att 
handlingsutrymmet är viktigt 
inom alla yrken. att ingen kan 
säga att just deras metod är den 
rätta. Men samtidigt är att göra 
rätt idag inte alltid att göra rätt 
i morgon, för en organisation är 
i ständig förändring. Kunskap 
är en viktig faktor som vi hela 
tiden väger in, kunskapsfrågor 
är ständigt aktuella. Forskning 
och praktik finns ständigt med 
i vårt arbete, det inspirerar och 
ligger som en bas.

Avslutningsvis påminner hon 
oss om att vi inte är offer för de 

organisationer vi jobbar för. Vi 
ska inte vara rädda att ta plats 
och sluta trampa i samma spår 
av fasta rutiner. Vi vill alla vara 
goda och möta andras tacksam-
het, vi är för mån om andras 
förväntningar.

- Kunskaper växer fram i sitt 
sammanhang. Vi måste försöka 
tänka på varför vi gör som vi 
gör och vilka kunskaper vi 
bygger det på. Och framför allt: 
föra de svagas talan.

FORSA
Kerstin Svensson



”Mer än bara lite kul” är en 
skrift av Tove Rinnan om hur vi 
kan utveckla barn med 
funkthionshinders fritid. 
Projektet är ett resultat av ett 
samarbete mellan henne och 
bl.a  Handikappförbundens 
samarbetsorgan som pågått i 
drygt två år.
- Kultur och fritid är en rät-
tighet för alla barn, säger Tove 
och visar utdrag ur FN:s 
barnkonvention. Artikel två 
lyder: ”Alla barn har samma 
rättigheter och lika värde. Ingen 
får diskrimineras.” Bland annat 
detta ska genomsyra allt arbete 
inom myndigheter och allt 
arbete som rör barn.

Idag är barn med funktions-
nedsättningar ofta utestängda, 
det beror bland annat på dålig 
samordning av resurser, nega-
tiva attityder och brister i till-
gänglighet som hindrar barnen 
från att vara med.

Det yttersta ansvaret ligger hos 
kommunen. Men bara 50 % av 
kommunerna ansåg sig ha 
jobbat för att barn med 
funktionshinder ska ha en aktiv 
fritid och inkluderande 
verksamheter. Och vid närmare 
titt visade sig att det arbete den 
hälft som ansåg sig ha gjort 
något var väldigt tunt. Detta till 
trots finns det förstås ljuspunk-
ter. Många engagerade aktörer 
finns, som kan ge ingång till 
kultur- och fritidsaktiviteter. 

- Det hänger på samverkan! 
Samverkan mellan vuxen och 
barn, att få kontakt på olika 
plan. Att se möjligheterna och 
inte hindren framför allt, för-
klarar Tove. Det är viktigt 
att ge stöd till föreningar och 
ledare och, återigen, samverka 
tillsammans. Man kan uträtta 
så mycket mer om alla drar åt 
samma håll. Gamla dåliga lös-
ningar och misstag kan 
upprepas om man inte följer 
upp verksamheterna.

Skriften ”Mer än bara lite kul” 
innehåller Tove Rinnans 

samlade observationer. Det är 
ett dokument på vägen som ger 
vägledning med enkla medel 
till ett nytt tänk som kan 
påverka på olika nivåer.  Alla 
konferensdeltagare får med sig 
ett exemplar hem.

Mer än bara lite kul
Tove Rinnan



På torsdagen kommer Jan 
Svärdhagen som b.la är 
debattör, föreläsare, 
religionsvetare och 
verksamhetsledare på IKT på 
högskolan Dalarna. Hans före-
läsning heter ”Drabbad online 
- att vara ung i 
nätåldern.” 

Jan berättar om nätkulturen 
som utvecklats mycket under 
de senaste åren. För ungdomar 
är internet ett modersmål, man 
gör allt fler saker på nätet. IT 
har övergått till informations- 
och kommunikationsteknik 
(IKT). Vuxna försöker förstås 
komma in i den här expande-
rande världen, men det miss-
lyckas vilket gör att klyftan 
mellan vuxna och ungdomar 
ständigt växer.

Ungdomar förmedlar nämligen 
känslor direkt över nätet. Man 
bloggar, skaffar vänner, umgås, 
lägger ut bilder, laddar ner 
musik, pluggar... ja, i stort sett 
allt sker digitalt över internet. 
Bilden har förändrats, förr var 
t.ex ens dagbok det hemligaste 
av alla ting, nu undrar man 
”varför läser ingen min 
dagbok?” säger Jan. 
Internet har blivit mer och mer 
personifierat och att lämna ut 
sig på nätet - sina tankar och 
känslor kring livet - har blivit 
vanligt.

- Det är en säkerhetsventil för 
ungdomar att kunna skriva, 
fortsätter Jan. För att 
kommunicera, synas, påverka 
och kunna etablera relationer. 
En slags lösgörelse från 
föräldrarna kan man säga.

Drabbad online - 
att vara ung i nätåldern

Jan Svärdhagen



Hur farligt är internet?
Ofta möts man av 
chockrubriker om vad nätet kan 
ställa till med, alltid med det 
negativa i fokus. Ex; ”Stina 18: 
- Jag sålde mig över internet”. 
Vilket kan vara delvis sant, 
eller inte alls. Media påverkar 
till en felaktig bild om vad 
internet är för nåt. Visst, det är 
inte riskfritt att lägga ut 
information och bilder på sig 
själv, eftersom det finns ett 
livstidsperspektiv som gör att 
allt alltid finns kvar, och digital 
mobbing är allvarligt, men det 
är sällan de positiva sidorna av 
internet syns i medierna.
Fokus måste flyttas. Idag är det 
ofta ungdomar som blir 
”beskyllda” för alla internets 
risker och farligheter, men 
vuxna är oftast mycket värre 
än ungdomar, trots att de inte 
använder internet till riktigt 
samma saker. Alla är lättlurade 
och naiva på något vis, det 
gäller att vara kritisk och förstå 
när det allvarliga är allvarligt 
och när man blir lurad eller 
inte. 

Fördelar
Jan tar även upp fördelarna för 
utvecklingsstörda och 
internet. Där finns en chans, 
precis som alla ungdomar vill, 
att få vara egen, att göra sin 
grej och slippa allt överenga-
gemang. Det finns alltså fler 
möjligheter än en t.ex ordnad 
dans för utvecklingsstörda där 
mamma står med som en skyd-
dande skugga i bakgrunden. 
Utvecklingsstörda skiljer sig 
inte från andra ungdomar när 
det gäller framtidsdrömmar, 
önskan av bekräftelse, veta att 
man duger, kärlek och relatio-
ner. 
På det sättet är 
internet ett bra forum och 
verktyg för utveckling, för här 
finns allt man kan tänka sig och 
fantastiskt mycket mer.



Eva Flygare Wallén är 
sjuksköterska och doktorand 
och forskar om ungdomar med 
lindriga utvecklings-
skador. Hennes forskning kret-
sar kring sambandet mellan vikt 
och fysisk aktivitet hos lindrigt 
utvecklingsstörda. 

- Utvecklingsstörd är ingen 
medicinsk sjukdom, men kan 
bli om man inte har de rätta 
verktygen och kunskaperna, 
säger Eva.
Hon jobbar med projekt 
Friskare, Smartare, Gladare. Ett 
projekt som ska ge elever 
möjlighet att göra medvetna 
egna val i framtiden som kan 
skapa en hälsosam livsstil. Eva 
betonar vikten av fysisk 
aktivitet, hälsosam mat och 
lättillgängliga  aktiviteter.

- Mitt mål är att göra ungdomar 
lite mer flygfärdiga, att få dem 
att pröva sina vingar.  avslutar 
hon.

Josefina Ström är 
folkhälsovetare och fritids-
pedagog från Orsa. Hon be-
rättar om hälsa och vad som 
definierar det.
- Alla har egna bilder om vad 
hälsa är, förklarar hon. Enligt 
WHO är hälsa att kroppen 
fungerar utifrån vad som anses 
normalt, på alla plan. Men vem 
avgör egentligen vad som är 
normalt? Hälsa kan också vara 
att nå sina mål under 
standardomständigheter, efter 
sina mål som man själv 
sätter upp. Att betona 
individens handlingsförmåga, 
alternativt oförmåga  till 

handling.
- Jag vill flytta fokus från det 
sjuka till det friska, säger Jose-
fina.  Att skapa ett nytänkande 
som kan befrämja hälsa. Att se 
vad vad vi gör bra och vad vi 
kan göra ännu bättre.

Vad är hälsa?
Eva Flygare Wallén & Josefina Ström



Kertin Gatu är legitimerad 
arbetsterapeut från Vuxenre-
hab i Mora. Hon arbetar med 
att utveckla hjälpmedel, främst 
i dator- och programvaruinrikt-
ning, som kompenserar begåv-
ningsnedsättning. På fredags-
morgonen berättar hon om sitt 
arbete för oss.

- Jag vill skapa anpassad IT för 
ökad delaktighet och självstän-
dighet. Att hjälpa människor att 
kunna förstå, ta emot, bearbeta, 
lagra och producera informa-
tion.
Kerstin jobbar mycket med att 
visualisera information, bil-

der är ett enkelt sätt att göra 
saker förståeliga. Hon använ-
der datorn som verktyg för 
att skapa bildstöd. Hon visar 
vilka program hon jobbar med 
och berättar bland annat om 
en handdator som kan hjälpa 
utvecklingsstörda till självstän-
digare liv och känna sig mer på 
samma nivå som andra.

I Rättvik har alla på gruppbo-
endet en egen dator där man 
kan skapa sin planering med 
bilder, schema för veckan, ljud, 
ens favoritlåtar... allt sådant 
som betyder något för en själv. 

Sådana här typer av lättillgäng-
lig information är ovärdelig, det 
finns många hinder men också 
otroligt många möjligheter. Det 
är redskap för självständighet! 
förklarar Kerstin.

IT-verkstad
Kerstin Gatu

De tekniska hjälpmedlen                           
används bl.a för att:
 * tydliggöra
* individualisera
* konkretisera
* visualisera
* strukturera



Ulf  Blomdal har gjort en 
jämförande studie av elever 
i högstadiet och gymnasiet 
i särskolan i Jönköping och 
Haninge samt jämförelser med 
elever på grundskolans hög-
stadium och gymnasium. Stu-
dien heter ”Ung livsstil” och är 
den enda i sitt slag i Sverige.

Ulf visar statistik och pekar på 
skillnaderna mellan ungdomars 
hälsa. Det visar sig att all typ 
av fritidsaktiviteter är väldigt 
viktigt. Ju mer motion desto 
bättre hälsa och livskvalitet. 
Den fysiska aktiviteten ger 
många positiva effekter, men 
den sortens aktivitet är inte lika 
viktig för flickor.
- Varför det? frågar vi oss. Det 

beror på att när flickor skapar 
genus är fysisk aktivitet inte 
lika viktigt, det är inte inden-
titetsskapande på samma sätt 
som det är för pojkar, säger Ulf.
Studien visar också att kultur är 
mer i fokus hos flickorna.

Genus och klasskilnader
- Kan det vara så att genusfrå-
gan har mer betydelse än man 
trott, att det feminiserats och att 
kvinnorna inte lägger lika stor 
vikt vid idrott som vid kultur?
De mest inaktiva är arbetar-
klassflickor och särskoleelever. 
Fysisk aktivitet är minst belö-
nande i dessa grupper, idrott 
är mer prestationsbaserad, det 
skapar systematiska klasskill-
nader direkt.

Hur ska vi kunna använda den 
nya tekniken som nu alla har? 
Det finns enorma möjligheter 
att tillgå, för att kunna be-
stämma över sin egen tid till 
aktivitet. Ungdomar vill kunna 
ta självständiga beslut, men be-
höver vuxna som kan visa dem 
på vägen. Särskolan liknar ”den 
vanliga” skolan i ungdomars 
tankegångar. Allt hänger sam-
man, men ändå är aktiviteten 
avvikande hos särskolan, kon-
staterar Ulf.

Ulf ser lösningen i att förena 
kultur och idrott. Exempelvis 
dans, musik och rörelse bidrar 
till att fler, och förhoppningsvis 
ALLA, kan vara med på olika 
plan. Att skapa anpassade akti-
viteter som möjliggör glädje för 
alla.

Forskning: särskoleelevers ohälsa 
Ulf  Blomdal



Lisbeth Pipping är uppväxt i 
60-talets Göteborg med två 
syskon och en utvecklingsstörd 
mamma. Hon är författare till 
boken Kärlek och stålull, som 
berättar om hennes liv som 
barn och allt hon utsatts för.

-  Min barndom är förlorad och 
går inte att göra om. Jag ska 
låta er kika in i mitt nyckelhål, 
ni ska få se lite av vad som 
hände under de första åren i 
mitt liv, säger Lisbeth.

”Lisbeth, mamma är rädd”
Hon börjar med att berätta hur 
det var när hon och hennes 
mamma brukade titta på film 
tillsammans. Just den här gång-
en såg de Hitchcocks ”Fåglar-
na.” Lisbeth var den som fick 
hålla sin mamma i handen vid 
de hemskaste delarna i filmen, 
medan hon blundade och bad 
sin åttaåriga dotter säga till när 
det läskiga var över.
- Jag fick alltså agera mamma 
till min mamma. hon var ett 

barn i en vuxens kropp, säger 
Lisbeth. Hon fortsätter:
- Jag fick alltid ta hand om 
mina egna rädslor, eftersom 
ingen fanns där och gjorde det 
åt mig. Som barn har jag aldrig 
känt den trygghet och värme 
som jag så gärna önskade och 
som man som barn har rätt till. 
Jag var alltid, alltid rädd.

Hon jämför sin uppväxt med 
en tvättmaskin, där hon och 
hennes syskon ständigt blev 
krympta och missfärgade.
- Min mamma ville verkligen 
vara en bra mamma, men hon 
kunde inte hantera sitt föräldra-
skap. Med en utvecklingsstörd 
mamma och en alkoholiserad 
pappa präglades min uppväxt 
av slag, mobbing hemma och 
i skolan, smuts, kärlekslöshet, 
övergrepp, och så all denna 
rädsla. Jag fanns för att fylla på 
min mamma, det var hon som 
behövde mig, hon som behövde 
bli kramad. Mamma gav aldrig 

kramar, hon TOG kramar, gesti-
kulerar Lisbeth.
- Jag hade önskat få ha lakan 
i sängen, en tandborste och 
att vara hel och ren. Jag hade 
önskat att jag och mina syskon 
skulle kunna äta oss mätta varje 
dag. Det var inget vi kunde få 
hemma, och socialen brydde 
sig knappt.

Sommarbarn
Men visst fanns det en del, men 
ovanligt få, ljuspunkter - på 
somrarna t.ex fick Lisbeth och 
hennes syskon åka till en bond-
gård som sommarbarn. Där 
fanns Ingrid och Harald som 
gav dem kärlek och omsorg. 
Hon berättar om ett tillfälle då 
hon trampade in en glasbit i 
tån, men inte vågade säga det, 
så hon gick med den glasbiten 
i tån i flera dagar tills den blev 
alldeles inflammerad. Ingrid 
upptäckte det hela förstås och 
undrade varför i allsin dar hon 
inte sagt någonting tidigare.
- Jag hade aldrig förstått att det 
gick att berätta såna saker för 
vuxna utan att de blev arga. Jag 
var så fruktansvärt rädd att bli 
slagen annars, det var himmel-
riket att få uppleva de somrarna 
med Ingrid och Harald som var 
så snälla mot mig.

Stenen, rödfärgen och 
stållullen
Titeln till boken bottnar i en 
händelse då Lisbeth var fem år. 
Hon var ute på gården när någ-
ra arbetargubbar målade sop-
skjulen röda. I handen hade hon 
en jättefin sten som hon hittat. 

Kärlek och stålull
- att växa upp med en utvecklingsstörd mamma



”Diamantstenen.” Ganska snart 
hade hon kommit på den fan-
tastiska idén att färga stenen 
röd. Hon riktigt såg framför 
sig hur fin stenen skulle bli. 
Sagt och gjort, med ett ”glurp” 
ploppade hon ner stenen i en av 
färgburkarna när gubbarna var 
borta. Nu kom nästa problem; 
hur skulle hon få upp den?  
Med stenen på botten stack hon 
ner handen för att fingra upp 
den. Färgen drypte över hennes 
små armar, överallt förutom på 
kläderna rann det rött, rött, rött.
- Jag kände mig nöjd över 
stenen, den blänkte röd och fin 
när jag höll upp den mot solen. 
Men färgen som var nästan 
överallt på min hud började 
torka och spänna och gick inte 
att tvätta bort. Ganska snart  
blev jag livrädd för vad mam-
ma skulle säga.
Lisbeths mamma blev arg och 
försökte tvätta bort det röda 
med en trasa. Det fungerade 
inte fast hon tog i så hårt att 

det gjorde ont, vattnet la sig 
liksom ovanpå. Istället för att 
ringa någon och höra hur man 
tar bort rödfärg på hud, tog hon 
fram det hon visste brukar göra 
riktigt rent. Stålull.

”Jag har svårt att sova de kom-
mande nätterna. Hur jag än lig-
ger gör det ont. Snart ska vi åka 
iväg till våra sommarföräldrar. 
Jag ligger i sängen och funderar 
över hur jag ska förklara alla 
rispor för dem. Rosenbuskar, 
jag får säga att jag trillat i ro-
senbuskarna.”

Några i publiken snyftar till. 
Intensiviteten och närheten i 
Lisbeths berättande berör alla i 
salen.

”Vi kan inte välja våran 
barndom” 
- ...men vi kan välja vad vi ska 
göra med våra erfarenheter vi 
får utifrån den, säger Lisbeth.
Mitt mål är att göra de här bar-
nen som far illa synligare.Bar-
nens röst finns knappt med, den 
vuxne sätts ständigt i fokus. Jag 
vill  lyfta fram det lilla barnet, 
de som annars är osynliga i 
debatten.
 Alla har rätt till en barndom, 
en trygg uppväxt och någon 
som bryr sig om dem. Faktum 
är att  7 av 10 med alkoholise-
rade föräldrar inte klarar sig, 
och 50% av alla utvecklings-
störda blev sexuellt utnytt-
jade som barn.

Jag överlevde för att vuxna 
människor vågade ta i mig, ge 
mig uppskattning och kärlek. 

Alla barn behöver en tillflykt-
sort där kaos inte råder. Mina 
räddade änglar var bland an-
nat Ingrid och Harald, och min 
mellanstadielärare Gunvor som 
såg mig. Det handlar om att 
våga bekräfta och våga ge fri-
stad. För många är fantasin en 
flykt, då verkligheten är så pass 
svår att hantera.

Idag är Lisbeth Pipping en 
uppskattad föreläsare, bedriver 
universitetsstudier och är parti-
poltisikt engagerad. Hon har en 
egen familj med två barn och 
bor i en villa. Och aldrig mer 
behöver hon agera mamma till 
sin mamma. 

Det fanns nog ingen som gick 
ut ur hörsalen oberörda den här 
fredagen. Lisbeths berättelse 
om hennes liv har etsat sig kvar 
och alla känner att det här är 
en föreläsning som knappast 
någon glömmer.



Förutom föreläsningar i dagarna de tre pågick också andra aktiviteter för deltagarna på 
Dalecarlia Hotell. Seminarier såsom qui gong, vattengymnastik, boxpass, dans, massage 
och mycket mycket mer. Dessutom bjöds det på förstklassig underhållning av musikgrup-
pen Frukt & Flingor från dagcenter i Ludvika, men också en grupp från dagcenter i Leksand, 
båda under ledning av Peter Grind. Här är några kommentarer från konferensdeltagarna!

Tack för i år!
Maria Park  
-  en uppskattad moderator

”Tällberg är inspirerande vackert. Föreläs-
ningarna har överlag varit riktigt bra”

”Jag kommer definitivt ta med mig kunskaperna 
jag fått under de här dagarna i mitt arbete”

”Vi har haft en mycket bra vistelse här. Jag uppskattade 
både omgivningen och konferensen i stort”


