
Att möta elev med blindhet i förskoleklass 
metodik, steg 2
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Beskrivning
Välkommen till en nätbaserad kurs om blindhet, dess konsekvenser, möjligheter och strategier i olika 

skolsituationer. Kursen beräknas ta sammanlagt 16 timmar att genomföra och startar med en 

obligatorisk digital träff den 25 maj kl. 15.00-15.30 för att sedan bygga på självstudier. Det digitala mötet 

sker i Zoom, länk till mötet finns tillgänglig i samband med kursens start. Eventuellt tillkommer möjlighet 

till ytterligare digitala träffar.

Kursmaterialet presenteras i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. 

Kursen bygger till stor del på kollegialt lärande där du som deltagare reflekterar, skriver och svarar på 

inlägg i kursforum. I kursforum kommer du också möta kursledarna som läser och svarar på inlägg. 

Kursen innehåller även en del praktiska övningar som du gör enskilt eller tillsammans med kollegor eller 

i undervisningen på hemmaplan.

I kursen kommer du att ta del av föreläsningar om:

• Att förstå omvärlden

• Språk, läs och skriv med punktskrift

• Matematik

• Lek och fysisk aktivitet

• Digitala verktyg

Medverkande
Hillevi Törmä, Lena Lindbom, Johanna Lindblad, Lise-Lott Ljunggren, Agneta Westman
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Målgruppsbeskrivning
Lärare alternativt lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev i förskoleklass som 

har punktskrift som läsmedium.

Förkunskaper
Detta är steg 2 i ett utbildningspaket. För att du ska kunna tillgodogöra dig innehållet är det en 

förutsättning att du har avslutat "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1". Våren 2021 går dessa 

kurser lite omlott. Steg 1 startar den 11 maj och omfattar även den 16 timmar så det innebär att det är 

möjligt att hinna genomföra steg 1 innan steg 2 startar den 25 maj.

Syfte
Syftet med Resurscenter syns personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring 

barn och ungdomar med synnedsättning i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Mål
Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare

• ha fördjupad kunskap kring roller och ansvarsfördelning samt planering av undervisningen för en elev 

som ska ha punktskrift som läsmedium

• ha tillägnat dig specifik kunskap och metodik som bygger på andra sinnen än synen

• ha övergripande kunskap om specialpedagogik för elever med blindhet i det pedagogiska arbetet.

Funktionsnedsättning
Synnedsättning

Upplysningar 
Upplysningar om innehåll:

Hillevi Törmä, hillevi.torma@spsm.se, 010-473 52 52

Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-473 51 24

Övrigt
Kursen ges som nätkurs och är omarbetad utifrån en fysisk kurs som omfattade två hela dagar (ca 16 

timmar). I nätbaserad form beräknas samma tidsåtgång men en rekommendation är att dela upp arbetet 

i kortare pass. Viktigt att i samråd med rektor avsätta tid för genomförandet
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Anmälan
Du anmäler dig på www.spsm.se/kurser

Observera att aktiviteten kan vara fulltecknad.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, www.spsm.se

SPSM Fortbildning
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http://www.spsm.se

