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Fredag

Inspirerande föreläsning: 
”Att snubbla genom livet”
Sarah Remgren och Torbjörn Svensson berättar 
personligt, djupt och humoristiskt om sina erfaren
heter av att leva med dövblindhet. Vad är skillnaden 
mellan att få diagnosen tidigt eller mitt i livet? 
Snubblar man olika? 

Lördag

Att känna tillsammans
Ett barn som blir bekräftat, accepterat och visas 
respekt för sina känslor, oavsett om barnet har något 
funktionshinder eller inte, utvecklar en större förståelse 
både för sig själv och för andra. Hur kan känslor visas, 
bekräftas och bemötas hos en person med medfödd 
dövblindhet? Kan det bli en del i kommunikationen?
Sofi Malmgren,  
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Att se men inte förstå vad man ser – 
om synnedsättning
Vad kan det innebära att inte förstå vad man 
ser? Hur kan det påverka en persons vardag när 
man inte förstår vad man ser? Föreläsningen 
berör bland annat svårigheter att tolka synintryck 
och hur det kan leda till svårigheter till exempel 
med avståndsbedömning, ansiktsigenkänning, 
orientering, se ansiktsuttryck och uppfatta rörelser.
Ritvaleena Ratilainen,  
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Cochlea implantat
Tekniska och medicinska grunder
Joakim Blomgren, Region Östergötland

Min dövblindhet och min författardröm
Föreläsningen handlar om min dövblindhet och min 
författardröm, men också om hur tekniken kan vara ett 
stort problem för mig som inte ser så bra. Den handlar 
också om fördomar och hur trött jag kan bli på dem. 
Mikaela Nilsson

IKT (Informations- och kommunikationsteknik) 
för ökad kommunikation och delaktighet
Vilka möjligheter skapar användningen av 
modern teknik och vilka utmaningar finns det? 
En inblick i det inspirationsmaterial som tas 
fram i samarbete med NKCdb rörande IKT och 
kommunikationsutveckling för personer med 
medfödd eller tidig dövblindhet
Henrik Hildemar, Mo Gård och Catrin Andersson, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Mindfulness ett sätt att lyssna med hela kroppen
Mindfulness är ett sätt att möta inre och yttre stress 
i livet t ex på jobbet/i skolan, privat och i relationer.  
Utövande av mindfulness ger verktyg för att må 
bättre och känna oss mer i balans oavsett vad livet 
för med sig. Mindfulness finns redan inom oss alla 
som en resurs, tålmodigt väntande och som blir 
synlig och tillgänglig för oss när vi börjar att utöva 
mindfulness.

Föreläsningen kommer att fokusera:
• Vad är stress och hur fungerar stress
• Vad är mindfulness.
• Hur mindfulness kan tillämpas på stress – 

smakprov på övning/ar att ta med hem.
• Forskning visar att vår hjärna påverkas av hur  

vi möter stress och att vi själva kan påverka  
hur vi mår.

Camilla Sköld, Center for Mindfulness Sweden, CfMS 

Söndag

Taktil språklighet
Hur ger vi barn och ungdomar med tidig dövblindhet 
förutsättningar att bli språkliga? Vi fördjupar oss i 
olika delar som är nödvändiga för att utveckla språk 
utifrån ett dövblindperspektiv.
Annica Boström och Jenny Näslund, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten


