
Medfödd dövblindhet steg 2

Kursens syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens personalkurser är att öka den specialpedagogiska 

kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om kommunikation och samspel med 

barn och elever med medfödd dövblindhet samt kan använda den kunskapen i ditt dagliga arbete.

Kursens mål

Efter kursen har du som deltagare kunskap om:

• grundläggande begrepp som används inom dövblindområdet med fokus på kommunikation och 

samspel.

• hur du använder kunskapen i ditt dagliga arbete med barnet eller eleven med dövblindhet.

• lärande, social och emotionell utveckling för barnet och eleven med dövblindhet.

Beskrivning av momenten

Introduktion

Att deltagarna är insatta i kursplattformen och vad som förväntas av dem som kursdeltagare.

Att deltagarna har kännedom om Specialpedagogiska skolmyndigheten och Resurscenter dövblind. 

Att få repeterat sina tidigare kunskaper om videoanalys.

Pågår 30 september - 4 oktober.

Kommunikativa uttryck
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Att deltagarna har en förståelse för hur intryck och erfarenheter hos personen med dövblindhet ger 

upphov till gester. 

Deltagaren har en förståelse för att när dessa gester tolkas och bemöts av en samspelspartner kan de 

utvecklas till kommunikativa uttryck.

Pågår 7 - 18 oktober.

Narrativitet

Deltagarna förstår betydelsen av det narrativa i samspel och kommunikation och kan praktisera det 

tillsammans med en person som har dövblindhet.

Pågår 21 oktober -1 november

Att skapa mening. Förhandling.

Deltagarna kan förstå vikten av förhandling och meningsskapande utifrån ett dövblindperspektiv. 

Deltagarna har praktiserat förhandling med en person som har dövblindhet och reflekterat utifrån 

upplevelsen.

Pågår 4 -15 november.

Taktil kommunikation

Deltagarna är väl förtrogna med taktil kommunikation och kan praktisera det i sin verksamhet.

Pågår 18 november - 6 december.

Avslutande träff i Stockholm

Att genomföra praktiska övningar som speglar den teoretiska delen av kursen

Att ha en inblick och förståelse för hur taktil språklig kommunikation utvecklas.

Den 11 december kl. 13.00 -16.30 och 12 december 8.30 - 14.30
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http://www.spsm.se

