
BOKTIPS 
 
Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk hälsa 
 
Lena Nylander, läkare och specialist i allmän psykiatri, en av författarna till boken I den bästa 
av världar, som presenterades här för några månader sedan, har nu utkommit med 
ytterligare en bok som handlar om personer med intellektuell funktionsnedsättning, den här 
gången i förbindelse med psykisk hälsa. Bokens titel är Intellektuell funktionsnedsättning och 
psykisk hälsa. Boken vänder sig främst till personal som arbetar i verksamheter enligt LSS 
och ger beskrivning av de symtom som är viktiga för omgivningen att uppmärksamma, 
redogör för hur en psykiatrisk undersökning går till samt innehåller en del information om 
bemötande och stöd vid olika psykiska sjukdomar. 
Boken är utgiven på förlaget Komlitt och kan köpas direkt från förlaget men också i den 
vanliga bokhandeln och nätbokhandeln. 
 

 
 
 
Lär dig mer om allemansrätten 
 
är en lärobok om allemansrätten både för de yngre skolbarnen i grundskolan och för 
särskolan. Boken är skriven av Jeanette Persson och illustrerad av Carina Ståhlberg. 
Författaren förklarar allemansrätten på ett enkelt och tydligt sätt, och tillsammans med 
illustrationerna ökas förståelsen ytterligare. Till varje kapitel följer ett antal övningar som ska 
stimulera läsarna att ta reda på mer och att diskutera runt olika frågor. Dessutom finns två 
kortlekar att köpa tillsammans med boken. 
Boken ges ut av läromedelsförlaget Bona Signum. Boken kan köpas direkt från förlaget eller i 
bokhandeln respektive nätbokhandeln. 
 

 
 



Mänskliga rättigheter, en lättläst bok 
 
En lättläst bok om mänskliga rättigheter, också den ett läromedel skriven av Jeanette 
Persson, medförfattare Ann Gomér, förenklar och förklarar texterna i artiklarna i FN:s 
deklaration om mänskliga rättigheter. Till boken hör också två kortlekar. Till varje artikel 
finns elevuppgifter anpassade till elever med intellektuell funktionsnedsättning. 
 
Boken ges ut av läromedelsförlaget Bona Signum. Boken kan köpas direkt från förlaget eller i 
bokhandeln respektive nätbokhandeln. 
 

 
 
 
Både Lena Nylander och Jeanette Persson är ledamöter i styrelsen för FUB Lund med 
omnejd. 
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