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Behörighet
Grundläggande behörighet samt Målgruppen för utbildningen är olika yrkeskategorier vid habiliteringen i Region 
Norrbotten som arbetsterapeuter, fysioterapeuter, psykologer, kuratorer m.fl.

Urval

Examinator
Åsa Gardelli

Mål/Förväntat studieresultat
Målet är att kursdeltagarna efter avslutad kurs skall kunna

beskriva och analysera olika villkor och uttryck för personer med omfattande funktionsnedsättning,•

planera, genomföra och utvärdera olika strategier för att kunna stödja personer med omfattande 
funktionsnedsättning samt

•

ta del av och tillämpa aktuell forskning.    •

Kursinnehåll
Specialpedagogiska och sociokulturella perspektiv på funktionsnedsättningar.   
Verktyg och strategier, som exempelvis lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik, för att kunna stödja 
personer med omfattande funktionsnedsättning.   
Kommunikation genom exempelvis filosofiska samtal och motiverande samtal.  
Aktuell forskning.    
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Kursen genomförs med nära koppling till den egna verksamheten. Kursdeltagarna genomför ett utvecklingsarbete 
med arbetslaget i den egna verksamheten. Träffarna innehåller föreläsningar, praktiska övningar samt 
erfarenhetsutbyte.  

Nätbaserade lärplattformen Canvas används i kommunikationen mellan de fysiska träffarna vid 
universitetet. Eventuellt kan mötesplattformen Zoom användas. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Skriftiga och muntliga presentationer av kursuppgifter såsom loggbok, litteraturseminarium och utvecklingsarbete 
både individuellt och i grupp. 

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1
Hejlskov Elvén, B. & Sjölund, A. (2018). Hantera, utvärdera och förändra: med lågaffektivt bemötande 
och tydliggörande pedagogik. Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Ortiz, L. & Sjölund, A. (2015). Motiverande samtal vid autism och adhd. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 
 
Vehmas, S. (2019). Persons with profound intellectual disability and their right to sex. Disability & Society, 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09687599.2018.1545110 
 
Valbar biografi eller skönlitterär bok. 
 
Ytterligare litteratur utifrån valt område i samråd med lärarna.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Kursuppgifter U G# 4 Obligatorisk H19

0002 Utvecklingsarbete U G# 3,5 Obligatorisk H19

Revidering fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-
08-20
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