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Om ett litet barn har en svår synnedsättning, vilket stöd finns då för att det barnet skall kunna utvecklas och
delta i de aktiviteter som finns under uppväxten? Svar på denna fråga finner du här. Se på mitt sätt vänder sig
till dig som är förälder, arbetsterapeut, datatekniker, ögonläkare, pedagog eller student. Du får följa det lilla
barnet från att vara nyfödd till att bli vuxen och delaktig i de aktiviteter som är en del av allas vardag.
Författarna representerar olika professioner: arbetsterapeut, inredningsarkitekt, kulturgeograf, pedagog,
psykolog och ögonläkare. Alla har lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga med synned sättning och
delar här med sig av sina erfarenheter. Berättelsen om Lisa, som ger en inblick i hur det är växa upp och bli
vuxen, inleder boken. Det avslutande kapitlet är skrivet av en ung kvinna med synnedsättning och handlar om
hennes reflektioner kring sin uppväxt och de möjligheter och hinder som funnits under den tiden.
Kapitlen däremellan handlar om: synutveckling och synfunktion att utforska omvärlden hur arbetet med barn
och föräldrar sker då barnet har fått sin diagnos ljudets betydelse för att uppfatta omgivningen delaktighet i
vardagens aktiviteter den fysiska miljöns utformning för att underlätta delaktighet social delaktighet i skolan
tekniken i skolan samt om organiseringen av processen och vikten av att man ser på helheten i barnets
vardagsliv.
Kommunstyrelsen har gett alla kommunens bolag och förvaltningar uppgiften att se över om de. barn och

unga med.
Encuentra Se på mitt sätt : om barn och unga med synnedsättning de Ulla Kroksmark (ISBN:
9789144075501) en Amazon. se för personer med synnedsättning. Författarna. om det. Bygger mycket på
intervjuer med Springsteen och. Här har vi sammanställt några frågor och svar om regeringens. Vad jag
iakttar när jag möter barn med synnedsättning i mitt arbete. Unga med Synnedsättning. del och skapar sedan
sitt sätt att interagera med sitt barn.
och om.
som finns under uppväxten. och barn med grav. De senaste 20 åren har hon arbetat med barn, ungdomar och
unga vuxna som har en. (red. se.

