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Olika grundläggande frågor om specialpedagogik står i centrum för den här boken: Hur ska vi förstå olikhet
och avvikelse? Vad betyder det att diagnostisera barn i svårigheter? Behövs specialpedagogik eller ska vi
kräva av den "vanliga" pedagogiken att hantera barns olikheter inom ramen för sina ordinarie verksamheter?
Hur vi svarar på denna typ av frågor beror på vilket perspektiv vi anlägger på specialpedagogik. I boken
urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt,
ett kritiskt och ett så kallat dilemmaperspektiv. I denna andra upplaga av boken har avsnitt tillkommit om
begreppet inkludering, om frågor kring makt, demokrati och specialpedagogik och om den internationella
forskningen inom området. Boken är främst avsedd för utbildning inom universitet och högskola. Den passar
utmärkt som introduktion till ämnesområdet för blivande lärare, specialpedagoger, psykologer och andra med
intresse för grundläggande frågeställningar om undervisning, olikhet och normalitet. Andra upplagan
På pinterest. Inte särskilt konstigt i ett pluralistiskt samhälle. I stället står den för ett perspektiv som gör det
möjligt att studera och utveckla lärande inom många olika fält, skriver Roger Säljö i sitt svar på Joel Andrés
och Susanna Salmijärvis debattartikel i förra numret av Pedagogiska magasinet. Mina referenser skiljer sig
från dina. Bloggen fylls på allteftersom. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om
statsbudgeten. Hej. Då är ämneslärarutbildning något för dig. (2017). Men om man skrapar lite på ytan
väcks en del dilemman. … Här samlar jag tips om specialpedagogiska frågor, rättigheter,

funktionsnedsättning, kommunikation, AKK, stödinsatser, skolan.
Ulrika är logoped som just nu fördelar tiden mellan att föreläsa runt om i landet, och att vara anställd som
speciallärare på en F-6-skola i Alingsås kommun. De börjar med att … Välkommen till Rönninge
gymnasium. Pedagogiken handlar särskilt om principerna och metoderna för en korrekt behandling av barn.
021-10 13 00, 016-15 36 00. Kontakt.

