
Här är boken som kan göra skillnad för dig som
arbetar inom vård, skola och omsorg

Avsikten med boken är att visa på hur personer med intellektuella funktionsnedsättningar kan få
större inflytande över sina liv och utifrån skilda professioner skriver sex författare hur detta gick till i
Söderhamns kommun. Per Stefansson berättar om hur han som chef för den dagliga
verksamheten förändrade organisationsstrukturen så att personerna fick ökad makt. Erfarenheter
av att efterföljande pedagogik i särskolan ger eleverna möjlighet att bearbeta sina livsfrågor är
fokus i Ingalill Stefanssons berättelse om sin forskning och sin praktik. Hans-Jörgen Alsing som är
musikterapeut beskriver hur musikens lekande funktioner och läkande egenskaper kan förbättra
livsvillkoren på ett genomgripande sätt. Anita Eriksson återger Ivan Erlandssons upplevelser av hur
det var att växa upp på en asyl och Ing-Marie Högman skriver om sina erfarenheter som
administratör där hon tog sig tid för samtal i vardagen. Inga Gilljam berättar om vikten av samtal i
lugn och ro i enskilda möten. 

Om du är intresserad av hur den av regeringen tillsatta Tillitsdelegationen 
vill att man ska arbeta i Sveriges kommuner bör du absolut läsa boken!

"Minnesbilderna i När de skulle bli som
vi är värdefulla för alla som arbetar
med dessa frågor – tillsammans med de
människor som berörs. Det är en bok att
lära av och som rymmer många fina
porträtt. Den ger inblickar i en
tålamodsprövande vardag men också
glädje och stolthet i samma slitsamma
vardag."

Claes Arvidsson
Mångårig ledarskribent i SvD

"Stort tack för er fantastiska bok! En
ljuvlig bok som många gånger får
tårarna att trilla inför hur det borde vara
men inte är. Ett stycke samtidshistoria
jag känner oerhörd tacksamhet för att ni
satt på pränt. Så full av guldkorn och
humanism som värmer. Den ger ju också
klara besked på att en chef har ett stort
ansvar för att verksamheten ska bli bäst
möjlig, där medarbetarna tillåts utveckla
sina talanger även utanför en strikt
skriven arbetsförordning. Hoppas
verkligen boken får stor spridning hos
alla berörda chefer och medarbetare
både inom och utom vår sektor."

Lisbet Gustavsson
Pensionerad lärare vid särskild utbildning
för vuxna i Kristianstad som har suttit med i
Skolportens Lärarpanel för pedagogisk
forskning i drygt 10 år.
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"Gratulerar till er värdefulla beskrivning av ert arbete med de
som inte fungerade efter förväntan. Jag tycker att ni har gjort ett
riktigt bra jobb med att integrera personliga iakttagelser och
erfarenheter med teorier på ett plan och barnens/individernas
egna berättelser på det andra. Det ger en viktig och intressant
läsning och mycket emotionell (tårar föll) för min del. Jag
hoppas att era meddelanden i boken sprids i grupper med
lärare och andra som måste fatta beslut i svåra frågor. Så att
det inte blir den ekonomiska aspekten som tar överhand i
beslutsärenden, som ni också påpekade."

Valborg Dillström
Filosofie doktor i psykologi

"Har läst er fina bok och är djupt imponerad. Jag har precis som
ni en naturvetenskaplig bakgrund och därefter med
humanekologin en humanistisk och samhällsvetenskaplig
ansats. Känner igen mig i det gränsöverskridande att både
förstå och förklara och att dialektiskt glida mellan perspektiven.
Det var starka berättelser om Nisse, Simon m.fl."

Maj-Lis Follér
Filosofie doktor i humanekologi


