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I varje skolklass finns elever med olika förutsättningar och behov därför är det angeläget att alla lärare har
kunskap om specialpedagogik och funktionshinder. Denna gedigna grundbok belyser de vanligaste
funktionsnedsättningarna ur ett pedagogiskt perspektiv med utgångspunkt i lärares yrkesroll. I olika kapitel
behandlas utvecklingsstörning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD, Aspergers syndrom, autism,
koncentrationssvårigheter m.fl.), fysiska funktionsnedsättningar samt läs-, skriv- och matematiksvårigheter.
Här finns rikligt med återkoppling till den pedagogiska praktiken samt tillgång till förklaringsmodeller för att
hantera situationer som uppstår i vardagen. Specialpedagogik och funktionshinder är det vinnande bidraget i
Natur & Kulturs manustävling i pedagogik 2010. Så här skriver juryn i sitt utlåtande: Specialpedagogik och
funktionshinder är ett gediget, balanserat och forskningsanknutet verk som bottnar i solida erfarenheter.
Författarna har valt att behandla ett område som är angeläget för alla blivande lärare. På ett sakligt och
engagerat sätt lyckas de förmedla de grundläggande kunskaper inom området som krävs för att kunna se och
möta olika elevers behov i en inkluderande lärmiljö.
Bloggen fylls på allteftersom. Dako, Dataresurscenter för Kommunikation, region Halland, har länkat till
några lathundar om dataprogram, främst läs- och skrivprogram. FÖRFATTARE. När du ska handla får du

information om hur du betalar. När du ska handla får du information om hur du betalar. Det brukar finnas val
som t ex direkt med kort, via internetbanken eller särskilda betalkonton där man.
Corpore HVB-hem (Hem för Vård och Boende) Mer info.
När du ska handla får du information om hur du betalar. En nationell studie av skolhuvudmännens arbete för
grundskoleelever med funktionsnedsättning Nåkkve är socionom, med lång erfarenhet av att arbeta med
personer med neuropsykiatriska funktionshinder inom olika sorts … Här samlar jag tips om
specialpedagogiska frågor, rättigheter, funktionsnedsättning, kommunikation, AKK, stödinsatser, skolan.
Mitt namn är Deborah Ingves. FÖRFATTARE. Etablerat i januari 2004 och beläget i Mörarp strax utanför
Helsingborg. Jag är gift sedan nästan lika länge, har 3 vuxna. Sidan är lätt och logisk att använda, och
eleverna tycker att tävlingsmomentet är jätteroligt. Etablerat i januari 2004 och beläget i Mörarp strax utanför
Helsingborg. Ibland rör det sig om en tillfällig skada, ibland om ett mer bestående funktionshinder.

