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Vem är  
Carl Söderholm?
Carl Söderholm är verksam på 
heltid som föreläsare inom ramen 
för en daglig verksamhet i  
Östra Göteborg.

Carl har egen erfarenhet av Asper-
gers syndrom och genom sina 
föreläsningar ger han åhöraren 
en god inblick i hur det är att leva 
med en funktionsnedsättning och 
delar med sig av sina strategier för 
att hantera vardagen.

Vad handlar 
föreläsningarna om?
Carl Söderholms föreläsningar 
vänder sig till alla som är intresse-
rade av att veta mer om Aspergers 
syndrom.

Hans mål är att sprida kunskap  
om neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar utifrån sitt eget 
perspektiv och att ge konkreta  
exempel på svårigheter och  
möjligheter. Här bredvid kan du 
se några exempel på punkter som 
Carl tar upp i sina föreläsningar.

Vem kan boka en 
föreläsning?
Föreläsningarna vänder sig till  
alla som är intresserade av att  
veta mer om Aspergers syndrom. 

Oavsett om du arbetar inom  
kommun, landsting, myndighet 
eller ett privat företag, kan du 
ta kontakt och boka. Bokningar 
från privatpersoner (exempelvis 
vårdnadshavare) kan tyvärr inte 
tas emot. 

Om du är vårdnadshavare kan du 
istället vända dig till skolan och 
fråga om det är möjligt att ordna 
en föreläsning. 

Vad kostar det?
Tag kontakt med föreläsaren  
för att få information om pris.  
Du hittar kontaktuppgifter på 
baksidan.

Föreläsningarna kostar ingenting 
för verksamheter inom Göteborgs 
Stad. Undantaget är när verksam-
heten vill boka en heldag, då tas 
ett arvode ut.

Detta tar föreläsningen upp:  

 » Vad är egentligen  
Aspergers syndrom?

 » Uppväxten, tidig skolålder

 » Om att vara annorlunda:  
hur ser barn och vuxna på  
en person som är udda?

 » Om kampen för en diagnos, hur?

 » Tiden efter diagnosen

 » Stöd i skolan: när, var,  
hur och varför?

 » Att få rätt stöd i hemmet

 » Frigörelse hemifrån,  
att flytta

 » Livet idag: svårigheter  
och möjligheter

 » Samhället och  
Aspergers syndrom

 » Att få och behålla  
ett arbete

 » Tips på strategier



Är du 
intresserad?
 
Om du är intresserad av en föreläsning är  
du välkommen att kontakta Carl Söderholm.

Telefon: 070-620 71 00 
E-post: carl.soderholm@funktionsstod.goteborg.se 
Webbsida: www.goteborg.se/forelasningaromautism
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