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Autismevenlig undervisning Charlotte Ryhl Hent PDF Forlaget skriver: Behovet for socialpædagogisk viden i
skolen er aktuelt meget stort bl.a. på grund af den nye folkeskolelov, der forpligter lærere og pædagoger til at
arbejde sammen på nye måder, samt det øgede fokus på integration af flere elever i den almene undervisning.
Denne bog beskriver, hvordan socialpædagogisk viden, der tidligere var målrettet elever på specialskoler, kan

omsættes og anvendes i almentilbuddet.Antallet af inkluderede børn med autisme
(AutismeSpektrumForstyrrelse) i folkeskolen er stigende, og mange undervisere efterlyser viden om
undervisning af elever med ASF. Formålet med bogen er dels at give studerende og undervisere en

grundlæggende viden om ASF i et lettilgængeligt sprog, dels at præsentere nogle konkrete redskaber til at
udføre autismevenlig undervisning. En sådan hensyntagende og ressourceorienteret undervisning vil ikke
alene være til gavn for børn og unge med ASF, men også for elever med andre udfordringer end ASF og for
elever uden særlige udfordringer.Bogen er skrevet til pædagog- og lærerstuderende samt til uddannede lærere
og pædagoger, der underviser elever med ASF i almentilbud og i specialtilbud. Derudover henvender den sig
til undervisere på efterskoler, almen- og særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, produktionsskoler m.v., der

underviser børn, unge og voksne med ASF.Charlotte Ryhl er autoriseret psykolog, der som selvstændig
psykolog og ejer af firmaet Autismeviden yder supervision, rådgivning og terapi. Hun er desuden ansat ved
Børnehus Sjælland i Næstved og som ekstern lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.
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