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I boken ÅTERBLICKAR får vi möta tre pedagoger som verkat ett halvt sekel på olika
arenor inom det mångfacetterade område som vi populärt kallar ”synvärlden”.
Bokens titel väcker tankar om svunnen tid, förhoppningar, processer, utveckling och
förändring. I boken får vi ta del av barns och ungas undervisning från specialskolans
tid till dagens inkluderade elever med synnedsättning i grundskolan.
Här beskrivs även hur samhällssyn och värderingar interagerar med medicinsk
och teknisk utveckling. Vi får dessutom kunskaper om hur (re)habilitering av vuxna
utvecklats i vårt land. I boken om svensk synhistoria nämns många viktiga personer
som satsat kraft för att genomföra visioner och innovationer.
   Boken berättar om forskning inom synområdet och den utbildning av
pedagoger som från slutet av 1960-talet bedrivs vid Lärarhögskolan i Stockholm/
Stockholms universitet.

ÅTERBLICKAR mer än 40 år av svensk synhistoria

”Den som inte
ser bakåt när
han går framåt
måste se upp.”

Författarna har haft fria händer att i sina beskrivningar färga dem med personliga
minnen och upplevelser av tiden som de verkat i. Berättelserna lämnar öppet för
läsarens personliga tolkningar av de skeenden som återges. Dessutom finns korta
historiska återblickar från fyra ledande hjälpmedelsföretag.

Krister Inde, Karlstad, är synpedagog, egen företagare och
författare. Han har arbetat som rektor, copywriter, näringslivsdirektör och projektledare för många projekt som inom landet
och internationellt lett till att metoder och verksamheter inom
synrehabilitering utvecklats.

Örjan Bäckman, Uppsala, är med dr i oftalmiatrik med forskning
om läsförmåga för äldre med synnedsättning. Han är föregångare inom optisk rehabilitering och synträning och har varit
universitetslektor i specialpedagogik med ansvar för utbildning av
pedagoger inom synområdet.

I N D E N O V A

Bäckman Fellenius Inde

Kerstin Fellenius, Visby, är fil dr i pedagogik, har varit lärare på
Tomtebodaskolan och forskat om läsning för barn och unga med
synnedsättning. Hon har arbetat som forskare och universitetslektor i specialpedagogik och har också redigerat texterna i den
här boken.
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