
M E D  S T Ö D  A V : I  S A M A R B E T E  M E D :A R R A N G Ö R : 

PROGRAM
Måndag 11:e april på Scandic Hotell Uplandia
För dig som är personal eller tjänsteman

12.30–13.00 Registrering 

13.00–13.45
Föreläsning, Erika Gustafsson, forum SKILL Göteborg
Så funkar sex – hur kan man som personal ge stöd?
forum SKILL delar med sig av erfarenheter om hur man med hjälp av metod- 
materialet Så funkar sex kan ge stöd och kunskap runt frågor om sex,  
samlevnad och sexualitet. 

Så funkar sex är ett tillgängligt, lustfyllt och normkritiskt metodmaterial om  
sex, samlevnad och sexualitet för målgruppen personer som har intellektuella 
funktionsvariationer och/eller andra kognitiva svårigheter. Metodmaterialet Så 
funkar sex består av fyra delar: en lättläst faktabok, spelfilmen Om sex, korten 
Kort om sex och en handledning.

14:00–14.50
Föreläsning, Zafire Vrba 
Sexualundervisning i särskolan
Zafire visar klipp från Sexbyrån och det kommande läromedlet Privatliv och 
berättar om arbetet bakom produktionerna. Ledorden för arbetet är själv- 
bestämmande, sexpositivitet och normkritik.

Zafire Vrba är sexualupplysare, pedagog och arbetar med läromedel för  
särskolan. Tillsammans med en stor grupp särskoleelever och Utbildnings- 
radion skapade Zafire Vrba Sexbyrån, Sveriges första läromedel i sex-  
och samlevnad för särskolan.

 

KONFERENS  
OM SEX, KÄRLEK OCH RÄTTIGHETER



M E D  S T Ö D  A V : I  S A M A R B E T E  M E D :A R R A N G Ö R : 

KONFERENS  
OM SEX, KÄRLEK OCH RÄTTIGHETER

PROGRAM
Tisdag 12:e april på Scandic Hotell Uplandia
För dig som är personal eller tjänsteman

12.30–13.00 Registrering 

13.00–13.45 
Föreläsning, Don Kulick
Inte rättigheter, utan tillgänglighet: 
hur vi kan respektera och aktivt möjliggöra ett sexuellt liv
Föredraget kommer att handla om vad som händer om man tänker kring  
sexualitet och funktionsnedsättning inte i termer av rättigheter, utan i termer  
av tillgänglighet. Genom att bygga hissar, avfasa trottoar, sätta upp punktskrift 
och på många andra sätt gör samhället det offentliga rummet tillgängligt för 
människor med funktionsnedsättningar. Vad händer om vi börjar föra liknande 
tankar om den privata sfären?

Don Kulick är Distinguished University Professor of Anthropology vid Uppsala  
Universitet. Han är författare (tillsammans med historikern Jens Rydström) till  
den nyss utkomna boken Loneliness and its Opposite: sex, disability and the  
ethics of engagement (Ensamhet och dess Motsats: sex, funktionshinder och  
etiskt engagemang). Boken är en jämförande studie om hur sexualitet och  
funktionsnedsättning behandlas i Sverige och Danmark.

13.55–14.40 
Idé- och inspirationsverkstad, Annika Gistvall
Hur skulle ett drömboende kunna se ut?
Här jobbar vi med drömmar och konkreta ideer för boendeformer som kan  
möjliggöra kärleksrelationer och ett sexuellt liv. Vi avslutar med en kreativ  
och energigivande dialog där målet är att få med en konkret önskelista till  
våra politiker. Och – inte minst – idéer om vad vi redan idag kan påverka!

Annika Gistvall är leg psykolog, chefscoach och organisationskonsult. Hon  
är specialiserad inom processledning och har inom detta område skrivit boken 
Uppskattande processövningar. Annika har även jobbat flera år som psykolog 
inom habilitering.
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