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Kousholt, D. (2015). Barns gemenskaper och utsatta positioner– inklusion 

och fritidspedagogik. I Hviid, P. & Højholt, C. (red.) .) Fritidspedagogik 

med barnperspektiv. (s.173–192) (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur  

Skidmore, D. (2012). The polyphonic classroom: Are we all special 

educators? ( i T.  

von Wright, M. (2001). Det relationella perspektivets utmaning. En 

personlig betraktelse. I Skolverket Att arbeta med särskilt stöd. Några 

perspektiv. Stockholm: Liber. [Elektronisk version] 

Westling Allodi, M. (2010). The meaning of social climate of learning 

environments: Some reasons why we do not care enough about. Learning 

Environments Research 13:89–104. [Elektronisk version] 

Dessutom tillkommer litteratur gällande funktionsnedsättningar och 

pedagogiska konsekvenser i fritidshem, F-3 och 4-6, samt en skönlitterär 

bok med relevans för det specialpedagogiska området vilken väljs i 

samråd med kursens lärare. 

 

Arbetsmaterial  

 

Salamanca-deklarationen 

 

Läroplan för grundskolan  

 

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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