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Hvor bevæger forståelsen af voksenhandicap sig hen i disse år? Hvilken viden
anvendes? Hvordan går det med selv- og medbestemmelsen? Er der en tendens til at
vende tilbage til større institutioner og tilbud? Hvordan går det med marginaliseringstruslen?
Det er nogle af de spørgsmål vi gerne vil rumme i det kommende temanummer i
forhold til socialpædagogik på voksenhandicapområdet.
Det betyder, at vi efterlyser artikler, der behandler eksempelvis uddannelse, botilbud,
beskæftigelse og fritid for voksne handicappede i Danmark, i norden og internationalt.
Der er naturligvis mange tilgange til så bredt et tema som voksenhandicap. Den
eksisterende faglitteratur trækker på indsigter fra en række discipliner så som
sociologi, psykologi, medicin, filosofi og etik samt pædagogik og socialpædagogik.
Vi efterlyser artikler, der anskuer voksenhandicap i praksis, teoretisk og etisk; artikler,
der problematiserer måden, hvorpå voksne handicappede mødes og behandles?
Hvilke metoder der anvendes på området? Hvem der arbejder og samarbejder på
området? Hvilke magtperspektiver er der i spil? Hvordan indgår det såkaldt
specialiserede område i pædagoguddannelsen?
Bidrag kan således omfatte både forskning og udviklingsarbejder.
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