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Se mig! Hör mig! Förstå mig!
Ett kunskaps- och arbetsmaterial om

vuxna personer med grav utvecklingsstörning

Kunskapen och engagemanget hos den nära omgivningen är livsviktiga

för personer med grav utvecklingsstörning. De är helt beroende av att

andra Ser dem, Hör dem och Förstår dem. Fram tills nu har det dock

saknats ett grundläggande, samlat kunskaps- och arbetsmaterial om

vuxna personer med grav utvecklingsstörning.

Det är därför med glädje FUB:s forskningsstiftelse ala nu kan pre-

sentera ett sådant. Materialet ”Se mig! Hör mig! Förstå mig!” består av

en bok och en kompletterande video.

Materialet bygger på kunskaper som utvecklats inom olika forsknings-

och utvecklingsprojekt. Teori omvandlas till praktik genom talrika var-

dagsexempel. Jonny, Per, Ellinor, Stojna, Gittan och Pia är några av

dem vi får möta och lära oss av. Boken innehåller även ett kartläggnings-

material som i kombination med övrig text kan användas för att påbörja

ett utvecklande förändringsarbete i den nära omgivningen. Den grund-

läggande karaktären av boken gör att den även kan användas som en

uppslagsbok. Några områden som materialet tar upp är: Helhetssyn,

Miljöns betydelse, Begåvning, Självständighet och lärande, Normalise-

ring, Problembeteenden samt Kommunikation.

Materialet har sammanställts av huvudförfattaren Gunnel Winlund

och projektmedarbetare Susanne Rosenström Bennhagen, båda med

mångårig erfarenhet av arbete med personer med grav utvecklingsstör-

ning. Gunnel Winlund är psykolog inom Vuxenhabiliteringen i Växjö

och specialist i Handikappsykologi. Hon har tidigare skrivit boken Tänk

om, om begåvningshjälpmedel för personer med grav utvecklingsstör-

ning. Susanne Rosenström Bennhagen är enhetschef för Safirens Resurs-

center för personer med grav utvecklingsstörning i Malmö och har tidi-

gare även arbetat som vårdlärare.

Allmänna arvsfonden har ställt ekonomiska medel till förfogande.

Se mig! Hör mig! Förstå mig!
Ett kunskaps- och arbetsmaterial om

vuxna personer med grav utvecklingsstörning

Ja, jag är intresserad av att beställa ......  exemplar  av boken ”Se

mig! Hör mig! Förstå mig!” till ett cirkapris av 165 kronor styck.

Ja, jag vill beställa ......   exemplar av videon ”Se mig! Hör mig!

Förstå mig!” till ett cirkapris av 250 kronor styck.

Jag vill beställa ......  exemplar av både boken och videon ”Se mig!

Hör mig! Förstå mig!” till cirkapriset 400 kronor för båda.

Jag vill att den/de skickas till

Namn:.....................................................................................................

Adress:....................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................

(OBS! Frakt tillkommer, försändelsen skickas som postförskott.)

Beställningen skickas till:

FUB:s forskningsstiftelse ala

Fleminggatan 21 IV tr

112 26 Stockholm

Tel: 08 · 660 82 84

Eller via e-mail: stiftelsen.ala@ala.fub.se


