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Beskrivning
Författare: Monica Johansson.
Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla
människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i serien olika
funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska
insatser. Serien ger även kunskaper om arbete inom olika specialpedagogiska verksamheter.
Läs mer
Utmärkande drag
- Personporträtt och fallbeskrivningar levandegör texten
- Uppgifter som ger möjlighet till analys och reflektion
- Faktatext som betonar vikten av att skapa möjligheter till likvärdighet, delaktighet och
tillgänglighet
Läromedlen i specialpedagogik behandlar kunskaper inom det specialpedagogiska området,
där människors olika villkor för lärande och utveckling inom funktionshinderområdet är
utgångspunkten. Tyngdpunkten i innehållet är på framtida personals möjligheter att skapa
delaktighet, tillgänglighet och likvärdighet.
Specialpedagogik 1
Läromedlet beskriver olika funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor
genom specialpedagogiska insatser.
Läromedlet är indelat i tre delar:
Del 1 Grunder för likvärdighet och delaktighet

Den första delen innehåller fyra kapitel som behandlar grundläggande värderingar på
individuell, nationell och internationell nivå. Den ger en ba
Del 2 Människors likheter och olikheter
Den andra delen innehåller fem kapitel som behandlar funktionsnedsättningar och
funktionshinder.
Del 3 Att skapa möjligheter för delaktighet och likvärdighet
Den tredje delen innehåller tre kapitel om kommunikation, hjälpmedel och arbetssätt inom det
specialpedagogiska området.
I varje kapitel finns uppgifter som ger möjlighet till analys och reflektion.
Specialpedagogik 2
Specialpedagogik 2 handlar om specialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet och
hur sådant arbete kan bidra till lärande och utveckling för både individer och verksamheter.
Innehållet är en fördjupning och utveckling av de mer grundläggande kunskaperna i
Specialpedagogik 1.
Specialpedagogik 2 har två inledande kapitel om utgångspunkter, centrala begrepp och arbete
inom specialpedagogisk verksamhet. Sedan följer fem kapitel med fördjupande kunskaper om
arbete inom olika verksamheter:
- boende
- utbildning
- arbete och daglig verksamhet
- fritidsverksamhet
- habilitering och samverkan.
Om författarna
Författaren Monica Johansson är verksam vid institutionen för pedagogik och
specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hon har många års erfarenhet av undervisning på
gymnasium och inom vuxenutbildning.

Annan Information
Specialpedagogik 2. Vård och omsorgsarbete 1. Vård och omsorgsarbete 2. Vård och omsorg
vid demenssjukdom. Vårdpedagogik och handledning. Äldres hälsa och livskvalitet.
Kurslitteratur. Akutsjukvård:Johan Strömberg. Sanoma utbildning. ISBN: 52315200. Etik och
människans livsvillkor: Cronlund Sanoma/Bonnier.
Specialpedagogik 2. Lärgården. Distans. Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har
utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I

ämnet.
HÄLHÄL0. Vård- och omsorgsarbete 2. 150. VÅRVÅR02. Medicin 2. 100. MEDMED02.
Psykologi 2b. 50. PSKPSY02b. Psykiatri 1. 100. PSYPSY01. Specialpedagogik 1. 100.
SPCSPE01. Vård- och omsorg vid demenssjukdom. 100. GERVÅR0. Etik och människans
livsvillkor. 100. MÄNETI0. Gymnasiearbete. 100. GYARVO.
för 18 timmar sedan . Specialpedagogik 1 av Sonja Svensson Höstfält. ISBN: 978-91-5233197-2. Knappt använd, inga anteckningar i boken. Nypris 455 kr. Säljes för 350 kr.
Specialpedagogik 2 av Sonja Svensson Höstfält. ISBN: 978-91-523-1606-1. Knappt använd,
inga antecknin.
Som specialpedagog medverkar du till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer
samt leder utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att möta behov hos alla barn
och elever. På specialpedagogprogrammet får du fördjupade kunskaper om sociala
samspelsprocesser och kvalificerade samtal.
Författare, Monica Johansson. ISBN, 978-91-47-10832-9. Förlag, Liber. Publiceringsår, 2015.
Publicerad vid, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Språk, sv.
Ämneskategorier, Utbildningsvetenskap.
vilket innebär att du utvecklar kunskaper inom området barn och ungdomar i behov av
särskilt stöd. Kurserna i specialpedagogik ger dig förutsättningar att möta barn/ungdomar som
är i behov av stöd på grund av olika funktionsnedsättningar. I kursen. Specialpedagogik 2
ingår APL. Kurs. APL. Poäng. Specialpedagogik 1.
30 maj 2017 . SPCSPE02 100 Specialpedagogik 2, Sonja Svensson Höstfält. Sanoma.
Utbildning. 9789152316061. Vård- och omsorg vid demenssjukdomar. GERVÅR0. 100 Vårdoch omsorg vid demenssjukdomar, Eva-Lena. Lindqvist. Gleerups. 9789140689894. Vård- och
omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01 200 Vård-.
Pedagogisk Forskning i Sverige 2007 årg 12 nr 2 s 84–95 issn 1401-6788. Specialpedagogik av
igår, idag och i morgon. ANN AHLBERG. Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs
universitet. Sammanfattning: Syftet med denna artikel är att ge en bild av specialpedagogik
som kunskapsområde och de.
I Nivå 2 och 3 går läraren tillsammans med dig igenom din studiegång. Om du i Nivå 1
behöver extra stöd med dina . I kurserna Psykiatri 2, Akutsjukvård, Äldres hälsa och
livskvalitet och Specialpedagogik 2 har vi ett moment riktat mot handledning av elever och ett
intyg tilldelas. Bild på omvårdnadsbrosch, Foto PQ Layout.
Specialpedagog 2 AB, SJÖBODSVÄGEN 5, 423 39 TORSLANDA. Ansvarig Lilian Thörngren
51 år. Bokslut, styrelse, F-skatt, telefonnummer. Alltid uppdaterat.
17 jan 2017 . Ingår 4 veckors arbetsplatsförlagd utbildning, enligt handledarens schema.
Hösten 2017. Vård- och omsorgsarbete 2, 150p. Medicin 1, 150p. Psykologi 1, 50p. Psykiatri 1,
100p. Specialpedagogik 1, 100p. Hälsopedagogik, 50p. Ingår 4 veckors arbetsplatsförlagd
utbildning, enligt handledarens schema.
Specialpedagogik. Series mark. Att arbeta för likvärdighet och delaktighet. Att arbeta för
likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor. Monica Johansson. Digitala
läromedel. Kursläromedel.
Inledande bestämmelser. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till
skolhuvudmän för fortbildning i specialpedagogik i syfte att generellt stärka den
specialpedagogiska kompetensen i skolan. 2 § Statsbidrag lämnas enligt denna förordning om
det finns tillgång på medel.
Kursmål: 1. Kunskaper om olika funktionsnedsättningar och om deras konsekvenser i olika
sammanhang. 2. Kunskaper om specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel samt färdigheter
i att utveckla och använda dessa. 3. Förmåga att använda centrala specialpedagogiska begrepp.

4. Färdigheter i att kritiskt använda.
29 aug 2013 . Nästa kurs som är Specialpedagogik 2 den startar måndagen 16 september så
idag beställde jag kursboken Specialpedagogik 2 av Sonja Svensson-Höstfält som även är
lärare på Lärgården, det ryktas om att hon kommer att ha kursen. För att vara på den säkra
sidan att boken kommer i tid så beställde.
människor i olika situationer då är detta, Hälsopedagogik, 100. något för dig! Vård- och
omsorgs-, Vård- och omsorgsarbete 1, 200. utbildningen är ett yrkesutbildning som, Vård- och
omsorgsarbete 2, 150. ger stora möjligheter till arbete. Medicin 1, 150. Specialpedagogik 1,
100. Du läser kurser inom många olika områden.
Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära
kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika
villkor för lärande och utveckling i samspel med det omgivande samhället. Det behandlar
också arbetsuppgifter, yrkesroller och verksamheter.
Vi på Lexplore vill med vår metod, hjälpa skolor och kommuner att screena större mängder
elever för läs- och skrivsvårigheter. Med hjälp av eyetrackingteknik, AI och trettio års
forskning kan nu elever, föräldrar och skola redan i lågstadiet få vetskap om att det finns ett
problem, förhålla sig till det och sätta in åtgärder.
21 jun 2017 . Specialpedagogik 2 bygger på kursen specialpedagogik 1. Här behandlas lagar,
förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr insatser och
verksamheter för människor med funktionsnedsättningar. Kursen tar också upp innehållet i,
bakgrunden till och framväxten av organisationer,.
30 okt 2017 . Kandidatprogrammet i pedagogik: specialpedagogik, pedagogie kandidat och
magister (3 år + 2 år). Examensnivå. Lägre högskoleexamen. Begynnelsetermin. 2018 Höst.
Utbildningens omfattning och planerad längd. 180+120 studiepoäng, 5 år. Undervisningsspråk.
finska, svenska. Läsårsavgiften för.
Efterfrågan på personal inom barnomsorgen kommer att vara stor eftersom barnkullarna blir
större samtidigt som många anställda kommer att gå i pension de närmaste åren. Det här
innebär att jobbmöjligheterna är mycket goda i hela landet. Utbildningen passar dig som tycker
om att arbeta med barn. Du är lugn, har.
Specialpedagogik 2 · Socialpedagogik · Vårdpedagogik och handledning
……………………………………………… Hälso- och sjukvård (ett fåtal platser på Komvux
Kristianstad) Akutsjukvård Medicin 2 ……………………………………………… Platserna i
respektive yrkesutgång är begränsade och fördelas av lärarna efter.
Page 2. Vård och omsorgsprogrammet. Bedömningsunderlag under APL. Kurs:
Specialpedagogik 2, SPCSPE02, 100 poäng. Elev: . specialpedagogiska arbetssätt och
hjälpmedel. Exempel att diskutera kring: Arbetssätt inom LSS, pröva olika hjälpmedel och
anpassa efter individen. Förmåga att förstå LSS mål och.
Köp begagnad Specialpedagogik 2 av Sonja Svensson Höstfält hos Studentapan snabbt, tryggt
och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur.
Specialpedagogik 2 fördjupar och utvecklar kunskaperna inom specialpedagogiken. I boken
har författaren lyft fram barnperspektivet även om innehållet ska kunna användas i
verksamheter som vänder sig till alla åldrar. Innehållet i boken präglas av det salutogena
perspektivet och de fyra grundpelarna i.
. specialpedagogiska forskningsfältet samt vidareutveckla ett vetenskapligt arbets- och
förhållningssätt. Utöver kontinuerlig reflektion och kommunikation mellan deltagare och
kursledning via distansöverbryggande teknik, kommer kursen att bestå av obligatoriska
sammankomster ca 1 tillfälle per månad med 1-2 dagar per.
Specialpedagogik 2. DISTANS. Klassrum. Kurskod: SPCSPE02; Poäng: 100; Program:

Fristående. Läs detaljerad kursbeskrivning . Kommentar gjord 12.22 den 28 augusti 2017 | #.
Hur ser praktiken ut i specialpedagogik 2? Vilka ställen kan man göra praktiken på?
Vård- och omsorgsarbete 1. Liber. Vård och omsorgsarbete 1. Gudrun Arvidsson. ISBN: 97891-47–10365-2. Medicin 1. Liber. Medicin 1 och 2. Elsie Setterberg. ISBN 978-91-47-10354-6.
Hälsopedagogik. Sanoma utbildning. Hälsopedagogik. Axelsson. ISBN: 978-91-523-3117-0.
Specialpedagogik. Liber.
Under APL följer du din handledares schema. Detta kan innebära dag, kvälls- och
helgtjänstgöring. Du kan välja att fördjupa dig inom specialpedagogik. Kurserna ger dig
förutsättningar att möta barn/ungdomar som är i behov av stöd på grund av olika
funktionsnedsättningar. I kursen Specialpedagogik 2 ingår APL.
Setterberg, Elsie Medicin 1 och 2 (2011) Liber. Hälsopedagogik: Axelsson, A-K. (2016)
Hälsopedagogik (2: upplagan ).Stockholm: Sanoma Utbildning. Vård och omsorgsarbete 1:
Imborn, M & Åsbrink, B. (2011) Vård- och Omsorgsarbete 1. Stockholm: Bonniers Utbildning
AB. Litteraturlista för termin 2. Specialpedagogik 1:.
11 aug 2012 . Du svarar med egna ord på uppgiften. Glöm inte att ge konkreta exempel och
reflektioner utifrån verkligheten och egen erfarenhet. Uppge också källorna om du hämtat dem
utanför boken. Skriv direkt i dokumentet! Namn: Angelina Shala Specialpedagogik 1
Delmoment: 2. Olika funktionsnedsättningar och.
Specialpedagogik 2 fördjupar och utvecklar kunskaperna inom specialpedagogiken. I boken
har författaren lyft fram barnperspektivet även om innehållet ska kunna användas i
verksamheter som vänder sig till alla åldrar. Innehållet i boken präglas av det salutogena
perspektivet och de fyra grundpelarna i.
10 jun 2014 . Utbildare som erbjuder Barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt
arbete kan ingå i VO-College efter en certifiering. En förutsättning är att kurserna
Grundläggande vård och omsorg, Specialpedagogik 1 och 2 finns att välja som
programfördjupning. Barn- och fritidsprogrammet ska utveckla.
Väljer du i ställer socialt arbete läser du kurser som Specialpedagogik 2 och Socialt arbete. Din
APL-period anpassas efter det val du har gjort i din fördjupning. Det arbetsplatsförlagda
lärandet ska bidra till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår
yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen.
23 mar 2017 . Prövningens delar. Prövningen i kursen Specialpedagogik2 innebär en skriftlig
prövning samt Valideringsintyg från verksamhet alternativt APL-bedömning från tidigare
genomförd APL. Vi gör en individuell bedömning vid varje prövningstillfälle. Del 1 skriftlig
prövning. I den skriftliga prövningen så testas.
Sammanfattning. I huvudområdet specialpedagogik studeras samspelet mellan individens
förutsättningar och omgivningens krav i situationer och sammanhang där svårigheter kan
uppstå med fokus på hur svårigheter kan förebyggas. Kursen syftar till att du ska utveckla
kunskaper och erfarenheter i riktning mot en ökad.
Specialpedagogik 2. Specialpedagogik 2 fördjupar och utvecklar kunskaperna inom
specialpedagogiken. I boken har författaren lyft fram barnperspektivet även om innehållet ska
kunna användas i verksamheter som vänder sig till alla åldrar. Författare: Sonja SvenssonHöstfält. Se fler bilder. + Tipsa en vän.
En specialpedagog arbetar för att underlätta för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt
stöd. I likhet med en speciallärare har specialpedagogen uppdraget att utveckla skolans
lärmiljöer på individ, grupp och skolnivå. Syftet är att skolans verksamheten ska kunna möta
behovet i en skola för alla. Specialpedagoger.
Organisationen innebär att statens ansvar för skolfrågorna samlas i tre nya skolmyndigheter
med tydliga och avgränsade uppgifter: • Skolinspektionen, • Skolverket, och • Myndigheten

för specialpedagogik. 2. En ny självständig myndighet för nationell inspektion,
Skolinspektionen, inrättas. Den utbildningsinspektion och.
Kurserna har fått nya namn, på många kurser har A och B bytts ut mot 1 och 2, exempelvis: .
Om en kurs följs av ett A och 2 siffror så innebär det att den har en ... SJUHEM0
Hemsjukvård. 100. OMV1207. Specialpedagogik 2. 100. SPCSPE02 Saknar motsvarighet.
Socialpedagogik. 100. PEASOC0 Saknar motsvarighet.
Dramapedagogik 100p, Massage 1 100p, Skapande verksamhet 100p. Engelska 5 100p,
Massage 2 100p, Socialpedagogik 100p. Engelska 6 100p, Medicin 1 150p, Socialt arbete 200p.
Engelska 7 100p, Medicin 2 100p, Specialpedagogik 1 100p. Entreprenörskap 100p, Mental
träning 100p, Specialpedagogik 2 100p.
15 aug 2017 . VI träffas i Skutskär på KunDa vuxenutbildningen. Lokal: 609. Centralgatan 10.
Kl. 12.45 - ca16,15 den 24/8 2017. Kursen kommer att vara på torsdag eftermiddagar kl.
12.45–16.15 jämna veckor. Litteratur till kursen blir Specialpedagogik 2. Av Sonja SvenssonHöstfält Sanoma Utbildning ISBN:.
Vill du gå en distanskurs på Komvux? På NTI-skolan kan du läsa Specialpedagogik 2 helt i
din egen takt, läs mer här!
VÅRVÅR02. 150. Programfördjupningar. Yrkesutgång äldreomsorg. Äldres hälsa och
livskvalitet. GERÄLD0. 200. Bygger på kursen Vård- och omsorgsarbete 2. Vård och omsorg
vid demenssjukdom. GERVÅR0. 100. Bygger på kursen Vård- och omsorgsarbete 2.
Yrkesutgång funktionshinderområdet. Specialpedagogik 2.
Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära
kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika
villkor för lärande och utveckling i samspel med det omgivande samhället. Det behandlar
också arbetsuppgifter, yrkesroller och verksamheter.
10 okt 2017 . Titel: Specialpedagogik 1. Författare: Sonja Svensson Höstfält Förlag: Sanoma
ISBN: ISBN 978-91-523-3197-2. Kursstarter vår 2018. Start: 8 januari. Slut: 16 mars. Antal
veckor: 10. Kursform: Klassrum Dag och tid: Ti,To 13:00-16:00. Studietakt: 50% Kursgrupp:
ÅV1SPE01K48 Ansök senast: 12 november.
Psykologi 1, 50 poäng. Svenska1/svenska som andraspråk 1, 100 poäng. Samhällskunskap
1a1, 50 poäng. * = APL inom äldreomsorgen. Termin 2: Vård och omsorgsarbete 2, 150
poäng*. Medicin 1, 150 poäng. Specialpedagogik 1, 100 poäng. Psykiatri 1, 100 poäng. * =
APL inom någon vård- och omsorgsverksamhet.
Medicin 2. 100. Psykiatri 1. 100. Vård- och omsorgsarbete 2*. 150. Specialpedagogik 1*. 100.
Psykologi 1. 50. Block 3. Kurs. Poäng. Palliativ vård. 100. Gymnasiearbete. 100. Etik och
människans livsvillkor. 100. Rekommenderad fördjupning. Alt 1 Akutsjukvård*. 200. Alt 2
Socialpedagogik* Specialpedagogik 2*. 100 100.
Hälsopedagogik. 100p. Psykologi 1. 50p. Praktik 5 veckor vård och omsorg v10-14. Totalt.
500p. Termin 2. Kursko d. Innehåll. Poäng. Vård och omsorgsarbete 2. 150p.
Specialpedagogik 1. 100p. Specialpedagogik 2. 100p. Omvårdnad vid demens. 100p. Etik och
människans livsvillkor. 100p. Praktik 5 v (Specialpedagogik.
Specialpedagogik 2 [SPCSPE 02]. Gymnasiepoäng: 100. Studieform: Närundervisning och
Halvdistans. Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande, Specialpedagogik 1.
Kursbeskrivning: Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper om relationer mellan
samhället och människor med funktionsnedsättningar. Du ska.
Specialpedagog 2 AB,559125-4601 - På allabolag.se hittar du , styrelse, Status, adress mm för
Specialpedagog 2 AB.
Artikel 2: Förhållningssätt till den flerdimensionella specialpedagogiken. I den andra artikeln
redogörs för en beskrivning av specialpedagogik och därtill kopplade dilemman. Olika

perspektiv på specialpedagogik skildras därefter och några av de begrepp som problematiseras
inom området idag uppmärksammas.
Kursplan för Specialpedagogik 2. Special Education 2. 20 poäng; Kurskod: 4LU440; Nivå:
Nivå kan ej anges. Ämne: Övriga ämnen; Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl
godkänd (VG). Inrättad: 2003-07-03; Inrättad av: Reviderad: 2006-01-16; Reviderad av:
Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden; Gäller från:.
Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära
kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. . Undervisningen i ämnet
specialpedagogik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: . Specialpedagogik 2,
100 poäng som bygger på kursen specialpedagogik 1.
Centrala begrepp inom specialpedagogik, som inkludering och delaktighet, belyses ur olika
perspektiv i delkurs ett. I delkurs två behandlas specialpedagogik som forskningsfält och en
empirisk studie genomförs. Kursen innehåller 3 närträffar på Karlstads universitet per termin.
Varje närträff är 2 dagar. Fördjupningsnivå:.
Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla
människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i serien olika
funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom special.
4 sep 2017 . . att Åbo Akademi i Vasa erhöll två fakulteter. Den första speciallärarutbildningen
inleddes dock redan år 1977 vid fakulteten och sammanlagt har ungefär 700 speciallärare
utbildats. Kontaktuppgifter. Specialpedagogik Åbo Akademi Postadress: PB 311, 65101 Vasa
Besöksadress: Strandgatan 2, Vasa
Jämför priser på Specialpedagogik 2 (Flexband, 2013), läs recensioner om Böcker. Använd
vår tjänst för att göra det bästa köpet av Specialpedagogik 2 (Flexband, 2013).
Shakespeare. av Ulrika Dimfelt 9 feb 2012. Gymnasiet, Engelska / IV / Specialpedagogik.
Fördjupningsuppgift om WIlliam Shakespeare, används på Introduktionsprogrammet, IA,
Aspergerklass. 2.
Avsnitt 2 av 9. Carin Roos är docent i specialpedagogik och berättar om vikten av att som
hörande förälder till döva barn hitta strategier. Hon framhåller hur man alltid måste vara
synlig, visa och kommentera saker för barnet och aldrig skärma av det från omgivningen.
Döva föräldrar som förutsätter att barn förstår tecken och.
Sanoma utbildning. ISBN 978-91-523-0759-5. Specialpedagogik 1 Specialpedagogik 1. S
Svensson Höstfält. Sanoma utbildning. ISBN 978-91-523-0946-9. Vård o omsorgsarbete 1
Vård o. omsorgsarbete 1. M Imborn, B Åsbrink. Sanoma utbildning. ISBN 978-91-523-07588. Vård o omsorgsarbete 2 Vård o. omsorgsarbete.
Medicin 2. Palliativ vård. Psykiatri 1. Psykiatri 2. Psykologi 1. Specialpedagogik 1.
Specialpedagogik 2. Distans. Grupper. Svenska inom vård. Vård- och omsorgsarbete 1. Vårdoch omsorgsarbete 2. Vård och omsorg vid demenssjukdom. Vårdpedagogik och
handledning. Äldres hälsa och livskvalitet. Grupper. Distans.
Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla
människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i serien olika
funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska
insatser. Serien ger även kunskaper om arbete inom olika.
Specialpedagogik 2 är en gymnasiekurs inom området vård och omsorg.
Yrket tar form i skolverkligheten. FORSKNING Vad gör en specialpedagog? Väldigt många
olika saker beroende på var du jobbar, visar en studie. För att det specialpedagogiska arbetet
ska blir mer likvärdigt över landet krävs mer kompetens hos såväl rektorer som lärare. 5
december.

10 Jun 2015 - 5 min - Uploaded by Asta AnderssonClaes Nilholm: Vems fel är det när det går
dåligt i skolan? - Duration: 16:15. Malmö högskola 2 .
Kurskod: SPCSPE02. Kursen Specialpedagogik 2, som bygger på Specialpedagogik 1, ger dig
fördjupade kunskaper inom funktionshinderområdet. I denna kurs ingår, bl.a., att göra ett
projektarbete tillsammans med en mentor, som själv har en funktionsnedsättning och som
arbetar i någon av kommunens verksamheter för.
Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla
människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i serien olika
funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska
insatser. Serien ger även kunskaper om arbete inom olika.
15 maj 2015 . Lisetten nummer 2 handlar om specialpedagogik och andraspråksinlärning. Hur
ska man veta vad som är vad? Är elevens svårighet ett tecken på dyslexi eller språkstörning,
eller bara helt vanlig drag i andraspråksutvecklingen? Hur arbetar specialpedagoger inom
förskolan? Vilka alternativa verktyg.
10 jul 2017 . Rekommenderad litteratur: Specialpedagogik 2, Monica Johansson. Förlag: Liber.
ISBN: 978-91-47108329. Övrigt: APL/Praktiska moment/Validering ingår i kursen*.
Kunskapskrav (länk till Skolverket).
Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla
människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i serien olika
funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska
insatser. Serien ger även kunskaper om arbete inom olika.
. ämnesinnehållet och centrala begrepp. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att
utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika
källor. (www.skolverket.se). Koppling till kursmål. Övningarnas koppling till mål och centralt
innehåll i kurserna. Specialpedagogik 1 och 2.
Vård och omsorg. Specialpedagogik 2, 978-91-523-1606-1, Specialpedagogik 2, Sonja
Svensson Höstfält. Vård och omsorg. Psykiatri 1, 978-91-523-0759-5, Psykiatri 1, Ann-Marie
Göransson. Vård och omsorg. Psykiatri 2, 9789172054912, Ny i psykiatrin, Helene Glant. Vård
och omsorg. Psykologi 1, 978-91-40-68211-6.
Titel: Socialpedagogik Författare: S. Johansson, L. Skärgren. Förlag: Liber. Specialpedagogik
1. Titel: Specialpedagogik 1. Författare: S. Svensson Höstfält. Förlag: Sanoma utbildning.
Specialpedagogik 2. Titel: Specialpedagogik 2. Författare: S. Svensson Höstfält. Förlag:
Sanoma utbildning. Vård och omsorgsarbete 1
Hälsopedagogik. IT inom vård och omsorg. Medicin 1. Palliativ vård. Psykiatri 1. Psykologi 1.
Rättspsykiatri. Samhällsbaserad psykiatri. Socialpedagogik. Specialpedagogik 1.
Specialpedagogik 2. Vård och omsorgsarbete 1. Vård och omsorgsarbete 2. Vård och omsorg
vid demens. Vårdpedagogik och handledning.
Fischbein, S. & Österberg, O. (2003). Mötet med alla barn – ett specialpedagogiskt perspektiv.
Stockholm; Gothia. Fischbein, S. (1996). Specialpedagogiken och lärarutbildningen.
Pedagogisk Forskning i Sverige,. 1,2. pp. 8999. Nilholm, C. (2006). Möten? Forskning om
specialpedagogik i ett internationellt perspektiv. Veten.
Termin 4: 250-450p. Valbara kurser är Specialpedagogik 2, Vård och omsorg vid
demenssjukdom, Gymnasiearbete, Svenska/Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap
1a1. Det finns även möjlighet att välja andra kurser/inriktningar. Vilka kurser som ska läsas
planeras i samråd med studie- och yrkesvägledare.
50. Specialpedagogik 1. SPCSPE01. 100. Vård- och omsorgsarbete 1. VÅRVÅR01. 200. Vårdoch omsorgsarbete 2. VÅRVÅR02. 150. Yrkesinriktning: äldreomsorg. Vård och omsorg vid
demenssjukdom. GERVÅR0. 100. Äldres hälsa och livskvalitet. GERÄLD0. 200.

Gymnasiearbete. GYARVO. 100. + 200 poäng eget val.
Specialpedagogik II: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 2, 7.5 hp.
Specialpedagogik 2.pdf. Vård och omsorg vid demenssjukdom.pdf. Vård- och omsorgsarbete
1.pdf. Vård- och omsorgsarbete 2.pdf. Äldres hälsa och livskvalitet.pdf. Sjuksköterskans roll
vid APL i kurs Vård och Omsorgsarbete 2.pdf. Gymnasiearbete - studiehandledning.pdf.
Gymnasiearbete - information till medbedömare.
Specialpedagogik 1, 100 p. Gymnasiearbete, 100 p. Samt 4 veckors APL inom hemtjänst/LSS.
Termin 3. Akutsjukvård, 200 p. Äldres hälsa och livskvalitet, 200 p. Samt 8 veckors APL
inom LSS/hemtjänst och sjukvård. Dessutom valbara kurser. Valbara kurser. Medicin 2, 100p.
Specialpedagogik 2, 100 p. Vård och omsorg.
Titel: Specialpedagogik 2. Författare: Sonja Svensson Höstfält Utgiven: 2013-06. ISBN:
9789152316061. Förlag: Sanoma Utbildning Antal sidor: 159. Specialpedagogik 2 fördjupar
och utvecklar kunskaperna inom specialpedagogiken. I boken har författaren lyft fram
barnperspektivet även om innehållet ska kunna.
Specialpedagogik 2. 100 p. Kurskod: SPCSPEO2. Välkommen till studier i kursen
Specialpedagogik 2. Kurslitteratur: Vi hänvisar till Specialpedagogik 1. Irene Larsson,
gleerups. Referenslitteratur: Specialpedagogik 1. Irene Larsson gleerups. Persson,B:
Eleversolikheter och specialpedagogiska kunskap. Zimsen, K: Samtal.
Examination. INL1 - Inlämningsuppgifter om perspektiv på lärande, 3,0, betygsskala: A, B, C,
D, E, FX, F; INL2 - Inlämningsuppgifter om specialpedagogik, 1,0, betygsskala: P, F; SEM1 Seminarier om perspektiv på lärande, 1,5, betygsskala: P, F; SEM2 - Seminarier om
specialpedagogik, 2,0, betygsskala: P, F.
29 okt 2017 . Kurslitteratur , Specialpedagogik 2 . Säljs på grund av en kurs som inte blev av .
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: • Innehållet i, bakgrunden till
och framväxten av organisationer, arbetssätt och olika insatser inom funktionshinderområdet.
• Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga
hjälpmedel. • Kritisk bearbetning av.
Kursinformation. Termin: HT 2011. Kurskod: 11SP70 Typ av kurs: Fristående Studietakt:
heltid 100% Studietid: dag. Studieort: Borås Studieperiod: 2011-08-29 - 2012-01-15. Kontakt.
Studievägledningen För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen. Dokument. Kursplan
och litteraturlista (pdf). Dela sida. Facebook.
17 aug 2017 . Bevaka denna bok. Specialpedagogik 2. Av: Svensson Höstfält, Sonja. ISBN:
9789152316061. Begagnad från 150 kr. Köp ny från 433 kr. Sälj denna bok. Läs mer. Jämför
alltid när du köper kursböcker. Ny 433kr. Köp ny på CDON. Ny 433kr. Köp ny på AdLibris.
Ny 433kr. Köp ny på Bokus. Begagnad från.
och jämföra dessa med den specialpedagogiska praktiken. Efter avslutad delkurs 2,
Specialpedagogiska perspektiv på barn och unga i skolsvårigheter, förväntas studenten kunna identifiera olika skolrelaterade svårigheter och värdera samspel mellan individuella
förutsättningar och skolans för- hållningssätt samt värdera.
Förskolan är barnens första skola i vilken grunden för framtida lärande och utveckling läggs.
Förskollärarna i samverkan med vårdnadshavare och barn skapar en optimal miljö och
möjlighet till en god utveckling för alla barn. Tidigt stöd för barn som så behöver förebygger
och eliminerar senare svårigheter. Målet med.
14 sep 2017 . Specialpedagog 2 AB, Sjöbodsvägen 5. Det sitter lika många kvinnor som män i
styrelsen. Se kontaktuppgifter, adress, karta, vägbeskrivning, m.m..
Välkommen till prövning i Specialpedagogik 2! För dig som arbetar, eller vill arbeta, inom
vården, eller som har hela eller delar av vård- och omsorgsutbildningen och vill komplettera,
finns möjligheten att pröva i vård- och omsorgskurser. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår

i vissa kurser. Ämnesplan och kunskapskrav.
specialpedagogik 2 av sonja svensson höstfält. Pris från 250,00 kr.
Specialpedagogik 2, 100p. I denna fortsättningskurs går vi igenom lagar och bestämmelser på
internationell, nationell och lokal nivå gällande verksamheter, arbetsmiljö och yrkesetik inom
området funktionshinder. Är du intresserad av att arbeta med människor i behov av stöd,
hjälpinsatser och förändringsarbete, så är.
SAMSAM01a1. 50. Samhällskunskap 1a1. Valbara kurser mot yrkesutgång: Funktionshinder.
Socialpedagogik. PEASOC0. 100. Socialpedagogik. Specialpedagogik 2. SPCSPE02. 100.
Specialpedagogik 2. Vårdpedagogik och handledning. PEAVÅD0. 100. Vårdpedagogik och
handledning. Hälso-och sjukvård. Medicin 2.
2013. Sanoma Utbildning.
Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära
kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika
villkor för lärande och utveckling i samspel med det omgivande samhället. Det behandlar
också arbetsuppgifter, yrkesroller och verksamheter.
Natur och Kultur. ISBN: 9789127421172. Specialpedagogik 1. Svennson Höstfält, S. (2012).
Specialpedagogik 1. Sanoma Utbildning AB, Stockholm. ISBN: 52309469. Vård och
omsorgsarbete 1. Arvidsson,G. (2011). Vård och omsorgsarbete 1. Liber AB. ISBN: 978-9147-10365-2. Monica Imborn, Britta Åsbrink (2012) Vård.
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