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     Utöver ovanstående läses  
- en skönlitterär bok med relevans för det specialpedagogiska området, 
- artiklar gällande funktionsnedsättningar och dess pedagogiska konsekvenser  
 
En förteckning med förslag på skönlitterära böcker och artiklar återfinns i 
kursens studiehandledning som publiceras på Mondo. 
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SOU 2010:64 Se, de tidiga tecknen – forskare reflekterar över sju berättelser från 
förskola och skola 

 
SOU 2010:95 Se, tolka och agera – om rätten till en likvärdig utbildning. 
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