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få brug for specialklassens hjælp. De aner imidlertid ikke, hvad de går ind til. Det vrimler nemlig med
skrækindjagende rumvæsner på basen…

Jacob Kokkedal er en dansk forfatter og lærer. Han har både udgivet voksenbøger og sjove romaner til børn
og unge. Jacob Kokkedals serie "Specialklassen" er et sjovt og forfriskende indspark i debatten om

diagnosebørn.

"Sproget er kendetegnet ved at være gennemført politisk ukorrekt og totalt blottet for tabuer omkring det at
være anderledes." … "For ud fra devisen om, at alle er gode til noget, man skal bare finde ud af, hvad det er,
angriber Jacob Kokkedal eftertrykkeligt de mange fordomme, der knytter sig til børn med diagnoser. Han

vender børnenes aparte adfærd til superkræfter i den intergalaktiske krig."

- Janus Neumann, fagbladet Folkeskolen.
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