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Specialpedagogik
Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, 
 delaktighet och tillgänglighet för alla människor. Med det  
som utgångspunkt beskriver läromedlen i serien olika funktions-
nedsättningar och hur samhället kan stötta människor  genom 
 specialpedagogiska insatser.

Innehållet i Specialpedagogik 2 är en fördjupning och utveck-
ling av de mer grundläggande kunskaperna i Specialpedagogik 
1. Läromedlet handlar om specialpedagogiskt arbete inom 
 funktionshinderområdet och hur sådant arbete kan bidra till 
 lärande och utveckling för både individer och verksamheter. 
Nedan följer ett utdrag ur boken som visar på hur man kan 
 arbeta med boken och dess uppgifter.

PROVLEKTION
Läs utdraget i boken om T.L. Hanna High School. Historien har filmats och även om 
den inte fullt ut överensstämmer med de riktiga händelserna är filmen både tank-
värd och intressant ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Den visar hur förändringar 
kan ske och att alla människor och verksamheter kan utvecklas och förändras. För 
att kunna göra uppgiften ska du därför se filmen. Besvara därefter frågorna som 
följer efter utdraget. 
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vÄlkommen till t.l.  hanna high school

> Ibland inträff ar händelser som är så ovanliga att de 
knappast verkar sanna. Berättelsen om James Ro-
bert ”Radio” Kennedys (1947–) liv och hans betydelse 

för andra människor i staden Anderson i South Carolina i USA 
är på många sätt en både otrolig och lärorik historia. Smek-
namnet ”Radio” fi ck James Robert Kennedy eftersom han var 
väldigt fascinerad av radioapparater och alltid bar omkring på 
en.

Historien har spridits och diskuterats världen över. Upp-
märksamheten startade 1996 med en artikel av journalisten 
Gary Smith i tidskriften Sport Illustrated. Smith beskriver hur 
James Robert Kennedy, en ung man med en utvecklingstör-
ning får kontakt med en tränare, Harold Jones. Året är 1964 
och Jones är då biträdande tränare för ett skollag i ameri-
kansk fotboll på T.L. Hanna High School.

Radio får vara med och assistera under träningarna med 
skollaget. Vänskapen mellan Jones och Radio fördjupas under 
åren, vilket påverkar bådas liv och vänskapen pågår och ut-
vecklas fortfarande. Denna relation har också inneburit att 
Radio blivit en viktig person på den skola där Harold Jones 

”
We are better 
people for 

having known him.”

James robert ”radio” Kennedy (till höger) och skåde-
pelaren Cuba Gooding Jr som gjorde rollen som radio 
i fi lmen med samma namn.
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då var tränare. Än idag är Radio en del av den vardagliga verk-
samheten på T.L. Hanna High School och är väl känd av både 
elever och lärare. Han betraktas som elev på skolan men behö-
ver inte avlägga någon examen och han har andra uppgifter än 
vad elever brukar ha. Även om det mesta som hänt på skolan 
varit positivt, finns det också händelser där Radio under åren 
behandlats illa av elever på skolan.

T.L. Hanna High School är en skola som har högt an-
seende, både lokalt och i USA som nation. I värderingar av 
skolor (så kallad ranking) placerar sig skolan i toppskiktet i 
landet och det bygger främst på elevernas höga resultat i olika 
prov. Det som bidrar till skolans goda rykte är alltså främst att 
många elever presterar mycket bra och att flera av dem blivit 
t.ex. kända journalister och framgångsrika idrottare. Trots 
det finns det ingen av skolans elever som är så känd som just 
Radio. Skolans rektor, Sheila Hilton, skriver så här på skolans 
hemsida om Radio och hans betydelse för skolan:

”He is without a Harvard degree or Pulitzer Prize or pro-
fessional football contract, but his fame has surpassed all of 
these accolades. And the story is simple: love and compas-
sion can change lives. It has changed his, and, in return, he 
has changed ours, and we are better people for having known 
him”.

Historien om Radio och hur han påverkat och haft be-
tydelse för andra människor och om hur andra människor 
påverkat och haft betydelse för honom visar hur betydelsefull 
kommunikation och interaktion mellan människor är. Vidare 
pekar den här historien på hur viktigt det är, att människor i 
ett samhälle får möjlighet att mötas och lära känna varandra. 
Historien visar också att olikhet kan betraktas som en tillgång 
vilket kan bidra till utveckling för såväl individer och grupper 
som samhället. För att detta ska bli möjligt är frågor om till-
gänglighet, delaktighet och likvärdighet ständigt aktuella och 
viktiga att uppmärksamma.
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1. Beskriv och ge exempel på följande situationer från filmen:
 a)  situationer då det är bristande tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet 

för Radio
 b) situationer då Radio får uppleva tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet.
2.  Ge exempel på hur kommunikation och interaktion påverkar situationerna 

ovan.
3.  Jämför och diskutera de situationer du funnit med de som dina klasskamrater 

funnit. Vilka likheter och skillnader kan ni upptäcka mellan olika situationer?
4.  Vilken definition av inkludering tycker du verkar stämma bäst in på skolans 

verksamhet? Motivera varför du tycker det.
5.  Det är viktigt att förhålla sig kritisk till alla de källor vi använder oss av. Därför 

ska du också fundera på följande källkritiska frågor när det gäller T L Hanna 
High School:

 a)  Tror du att alla elever på skolan verkligen upplever sig som inkluderade bara 
för att Radio är en del i verksamheten? 

 b)  Vilka skäl kan finnas för en skolledning att betona Radios betydelse för sko-
lan som helhet?

 c)  Vilka frågor skulle du vilja ställa till rektorn för att få veta mer om inklude-
ring på skolan?

Uppgiften ger möjlighet att pröva följande centrala innehåll:

•	 Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.
•	 	Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och 

övriga hjälpmedel.
•	 Kritisk bearbetning av information från olika källor.




