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Vad är utvecklingsstörning?
Vad menar vi egentligen när vi pratar om utvecklingsstörning. 
Patrik Arvidsson reder ut begreppen.

Sid   6

20 år i en gruppbostads liv
Hans Hallerfors återvänder till den gruppbostad han var med 
och startade 1989.

Marias boktips     Sid      9
Bemötande     Sid    17
Downs syndrom     Sid    17
Alternativ kommuniktion    Sid    22
Om du undrar     Sid    22
Gemensamt utrymme    Sid    23
Danskt besök     Sid    23
Europa och anstalterna    Sid    27
Statistik      Sid    28
Konferens om sociala kooperativ   Sid    29
Omslagets konstnär    Sid    35

Dessutom

Ut i världen!
På Lindeparkens 
särgymnasium får 
eleverna komma ut 
och upptäcka sin 
plats i världen.

Istället för tester
En god pedagog kan upprätta den studerandes tillit till sin 
egen förmåga, skriver Lisbeth Ohlsson.

Sid 10

Sid 20

 Sid   4

Blir det bättre med fler män i vården?
Lotta Löfgren-Mårtensson har läst en bok om genus och om-
sorg.

Sid 12

En bok som borde läsas av alla!
Lena Söderman skriver om Karl Grunewalds nya bok

Sid 14

30-talet var ett mörkt årtionde
Karl Grunewald skriver om anstaltsvården på 30-talet.

Sid 18

Att förneka det man ser och känner
Bo Kahnberg skriver om vår ovilja att erkänna att vi kanske 
inte alltid är så goda när vi ger stöd till vårdtagare.

Sid 24

Utvecklingsstörning och psykisk ohälsa
Enligt en nyutkommen rapport finns det stora brister i stödet 
till personer med utvecklingsstörning och psykisk ohälsa.

Sid 30
Bildskapande 
Helena Petersson, en av initiativtagarna till atelje Inuti, berät-
tar om bildskapande för personer med utvecklingsstörning i 
ett internationellt perspektiv. Sid 34


