
Ti
ds

kr
ift

 fö
r 

fa
kt

a,
 d

eb
at

t 
oc

h 
ut

ve
ck

lin
g 

kr
in

g 
sy

ns
ka

de
re

ha
bi

lit
er

in
g

Nr 2 2009

Pengar till ung entusiast, s 23

Mobility på Refsnæs s 28

Mona-Lisa Möller, Monica Lauha och Nina Strandvik 
på Nordisk synpedagogkongress, sid 4

nya



FFS — Föreningen För Synrehabilitering
Ordförande:
Lena Söderberg
tel 010-486 96 63, epost lena.soderberg@arbetsformedlingen.se

Kansli:
c/o Optikerförbundet, Karlbergsvägen 22, 113 27 Stockholm
Kanslist: Gunilla Dagerman
tel 08-612 89 60, fax 08-612 56 90
epost ffs.kansli@telia.com - webbadress www.ffsa.se

Kom ihåg att betala in medlemsavgiften!
För att bli medlem gå in på www.ffsa.se och länken ”bli medlem!”. 
Fyll i formuläret så kommer en faktura på medlemsavgiften 250:-
Organisationsnummer 85 72 05 – 8199

Ges ut i samarbete mellan 
Synskadades Riksförbund – SRF, 
Föreningen För Synrehabilitering 
– FFS och Specialpedagogiska 
institutet, Resurscenter syn i 
Stockholm och Örebro.

Redaktion:
Jan Wiklund (redaktör)
tel direkt 08-39 92 98
Lena Söderberg (ansv.utg)
tel 010-486 96 63

Postadress:
Nya Synvärlden
SRF, 122 88 Enskede

Fax:
08-39 93 22

e-post:
jan.wiklund@srf.nu

2009 kommer Nya Synvärlden ut 
med fyra nummer

Manusstopp 
21 september 2009
Tidningen kommer ut på svart-
skrift, daisy och epost.
Adressändringar och nya 
prenumerationer anmäls till  
registret@srf.nu.
OBS! För prenumeranter som vill 
ha tidningen till hemadress krävs 
uppgift om personnummer.

Skicka gärna ditt bidrag – artikel 
eller annons – till tidningen på 
epost. Redaktionen förbehåller sig 
rätten att korta ner och redigera 
insänt material. Annonser går 
givetvis in obeskurna.
Artiklarna läggs dock oftast in 
oredigerat och författaren ansva-
rar själv för innehållet. 

OBS att digitalbilder kräver hög 
upplösning.

Redaktionen skickar ett varmt 
tack till alla som medverkat med 
material i detta nummer! 

ISSN 1401-4742

Innehåll
Inledare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Synpedagogkongressen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Det var nära att det inte blev någon kongress . . . . . . . . . . . .5
När livet förändras – rehabilitering och lärande . . . . . . . . . . .6
Fingrar, hjärnor och punkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
CVI och teknik på workshops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Nya produkter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Många knappar – eller inga alls  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Utspel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Kunskapsutveckling – en uppgift för alla? . . . . . . . . . . . . . . 16

Landet runt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Nätverket ger stöd kring Hannes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Familjer får prova Ekeskolan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Terminologisk förvirring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Föreslå person till punktskriftspris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Syncentralschefer diskuterade utbildning och teknik  . . . . . . 22
Stipendium till yngre entusiast  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Digitala kurser för synskadade i Härnösand. . . . . . . . . . . . . 24

Synutblickar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Nästa digitala hjälpmedel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Den bästa mobilitykunskapen finns på Refsnæs. . . . . . . . . . 28

FFS-nytt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Årets FFS-are  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Nya i styrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2

nya



Louis Braille, punktskriftens 
geniale grundare, föddes för 
200 år sedan. Världen över 
firas han på alla upptänkliga 
sätt i år. Sverige är ett av de 
40 länder som valt att ge ut 
ett punktskriftsfrimärke. 
Posten lät oss inte avbilda 
Braille själv på frimärket men 
punktskrift och vanlig text 
formar nu ett fint budskap. 
Fråga efter punktskriftsfri-
märket på ditt vanliga för-
säljningsställe. Det gavs ut 
den 14-e maj i år. Det skall 
gå att få hem om det inte 
finns inne direkt. 
  Det är ett bra sätt att göra 
vänner och bekanta uppmärk-
samma på punktskriftens be-
tydelse. Dessutom stöder det 
Synskadades Riksförbunds 
viktiga kamp för att punkt-
skrift behövs och kan använ-
das på många områden idag. 
Vi har ju tekniken för att 
trycka punktskrift på medicin-
förpackningar som vi sett på 
våra apotek. Det skulle man 
kunna utöka till andra för-
packningar. Man skulle också 
som samhällsmedborgare 
kunna få ut handlingar på 
punktskrift som är av offent-
lig karaktär. 
 
För att punktskrift skall 
efterfrågas och för att man 
skall använda modern teknik 
för att trycka mer punktskrift 
på alla upptänkliga nya sätt, 
så måste man få lära sig an-
vända skriften. Idag har 

vuxensynskadade ingen själv-
klar rätt att få lära sig 
använda punktskrift. Man 
blir på det sättet helt hänvi-
sad till talstöd på datorn och 
ljudupptagningar på DAISY 
med mera. Inget aktivt skrift-
språk, vem skulle tolerera det 
– att bli halvt analfabet för-
utom att man förlorat synen? 
Det är också bra att kunna 
läsa vissa texter direkt såsom 
kokböckerna, vissa instruk-
tioner, kontrakt och avtal, 
uppmärkta CD-ar och krydd-
burkar med mera. Ja, listan 
varierar beroende på person 
och livssituation.
 
Det måste bli så att punkt-
skriftsinlärning blir en själv-
klar del av vuxenrehabilite-
ring om man blivit gravt syn-
skadad. Även våra barn be-
höver få lagstöd för att punkt-
skriften måste man få tillägna 
sig i skolan som gravt syn-
skadad. 
 I vårt grannland Norge är 
dessa båda företeelser skydda-
de i lag. Vi från SRF sätter 
vårt hopp till nya skollagen 
vad gäller barnens behov. 
Vad gäller vuxenundevis-
ningen i punktskrift så måste 
den in som en självklar del av 
rehabiliteringen. Flera syncen-
traler har grupper och på 
anpassningskurserna på vissa 
folkhögskolor kan man ju 
också få en introduktion eller 
mer långtgående under-
visning. 

 De punktskriftskurser som 
SRF bedrivit under anslaget 
viss verksamhet, kommer ju 
att fortsätta i vår regi under 
2010. Sedan skall de ju över-
föras med flera andra verk-
samheter till Tal- och Punkt-
skriftsbiblioteket. Det måste 
värnas att dessa kurser får 
fortsätta finnas. Stödet måste 
byggas ut till att bli en del av 
hela rehabiliteringen och 
alltid erbjudas den som be-
höver det. Det är vad Braille 
200 år förpliktar oss till.
 

Tiina Nummi-Södergren
Ordförande SRF
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Årets nordiska kongress i synpedagogik, som också 
tjänstgjorde som FFS-dagar, var – med en finländsk 
deltagares ord – ett sammelsurium. Utan alla 
negativa konnotationer: 25 program tävlade om 
deltagarnas uppmärksamhet, oräknat middagar, 
årsmöten och utställningar.
Kongressen bidrog också praktiskt till den lokala 
synskadeanpassningen, eftersom hotell Scandic Star 
i Lund fick en spark i baken och punktskriftsmärkte 
sina hissar, dörrar och lokaler.

Livlig trafik framför LVI-ståndet.
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Winnie Ankerdahl, synskon-
sulent från Danmark och 
initiativtagare till att denna 
nordiska mötesplats skapats, 
öppnade den 6:e Nordiska 
kongressen i Synpedagogik. 
 Det hela började med att 
det under 80-talet hölls nord-
iska synkonsulentmöten med 
konsulenter och medarbetare 
från de landstäckande institu-
tionerna och för de regionala 
synkonsulenterna och mobi-
litylärarna. Dessa möten hölls 
i Norge, Sverige, Finland, och 
Danmark. 
 1992 kom Keld Stockholm, 
föreståndare på Refsnæs-
skolan, tillbaka från ett nord-
iskt rektormöte och medde-
lade att man enats om att det 
endast var medarbetarna på 
de rikstäckande institution-
erna som i framtiden skulle 
ha möjlighet att delta i de 
nordiska mötena.

De regionala synkonsulent-
erna, där Winnie var med-
arbetare, blev väldigt upp-
rörda och frågade  hur man 
tänkt säkra utveckling, vetan-
de och framgång när man 
utestängde de personer som 
arbetade ute i landet, nära 
verkligheten och som visste 
vilka områden som behövde 
uppmärksamhet och arbetas 
vidare med. De var dock inte 
möjligt att ändra deras beslut. 

De regionala synskonsulent-
erna ville inte ge upp utan tog 
tag i det hela själva. Peter 
Lebech och Winnie Anker-
dahl från Danmark kontak-
tade Rolf Lund och Rune 
Kvishaug Tavle från Norge 
som de redan kände. Det var 
dags att ordna en Nordisk 
kongress för alla synmedarbe-
tare, som var intresserade!
 Normännen slog till och de 
möttes i Köpenhamn. Norr-
männen fann ännu en medar-
betare – Jens Didrichsson. De 
prövade att få Sverige med i 
planeringskommittén, men 
svenskarna kom med senare i 
och med FFS' (Ann Britt 
Johansson) medverkan. Sena-
re har det varit många andra 
mycket aktiva människor och 
den senaste kommittén kunde 
ses under nuvarande 
kongress.  

Lena Söderberg

Det var nära att det inte blev 
någon kongress...

Lena Söderberg och 
Winnie Ankerdahl öppnar 
kongressen.
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Om Inger Berndtssons 
livsvärldstankar 
handlade kongressens 
första seminarium, här 
beskrivet av Catharina 
Månsson, Härnösands 
fhsk.

Hur kan rehabiliteringen 
utformas utifrån människan? 
Hur ska vi planera insatsen 
för att möta människors 
varierande behov? I vilken 
situation befinner sig den 
synskadade när vi möter per-
sonen? Hur kan vi använda 
vår kunskap och erfarenhet 
för att forma goda och kon-
struktiva åtgärder? På vilket 
sätt förändras livsvärlden vid 
synnedsättning och vilka 
faktorer medverkar till (eller 
hindrar) personer att hantera 
sitt liv? Hur kan lärandet 
beskrivas och förstås? 

Detta är frågor som Inger 
Berndtsson ställt i sitt forsk-
ningsprojekt för att studera 
lärandet av nya färdigheter 
beroende av i vilken livssitua-
tion personen befinner sig i. 
Den teori hon använt sig av 
är Livsvärlden – lanserat av 
Edmund Husserl. Ett filosof-
iskt begrepp som ”avser den 
förnimbara världen som levs 
i, i motsats till världen som 
representation eller analys”. 

Eller ”om kroppen förändras, 
förändras också världen”.
 I sin studie har hon följt ett 
antal personer i arbetsför 
ålder under deras rehabilite-
ring. Hon har följt träningen 
både vid rehabenheten och i 
hemmet samt individuellt och 
i grupp. Intervjuer är gjorda 
och uppföljande intervjuer 
har genomförts 4-5 år efter 
genomförd rehabilitering.

Vi får följa två personer 
Birgitta och Mats på resan. 
Hon beskriver tolkningen hos 
dessa personer som från 
början tror att deras synned-
sättning inte kommer att vara 
beständig. Hur dom börjar 
inse att livet kommer att bli 
annorlunda, saknaden av 
vardagliga ting, livet inte lika 
roligt längre, man upplever 
sig stympad, osv. Personerna 
börjar så småningom lämna 
den akuta sorgen vilket kan 
ta tid och också måste få ta 
tid. Det för tankarna till 
Täppas Fogelberg på det sätt 
han sa det i sitt inledande 
föredrag på kongressen: 
”polletten måste få falla ner i 
sin egen takt”.  
 För mig som jobbar med 
rehabilitering i grupp på 
folkhögskola är det extra 
intressant, att ännu en gång 
få bekräftat, hur personerna 

beskriver vilken stor betydelse 
rehabgruppen haft. Att inse 
att man inte är ensam med 
sina erfarenheter och hur 
processen känns som den går 
fortare. Dom beskriver också 
engagemang och hur man 
inspirerats, är aktiv och 
träffar människor.
 I sin slutsats kring gruppen 
säger Inger Berndtsson att 
den haft ”en expansiv och 
identitetsskapande betydelse 
för att hantera den främman-
de livssituationen – möjlig-
hetshorisonten vidgas”. Lär-
andet ses som ett medel att 
återskapa eller på nytt erövra 
de relationer till världen som 
brutits. Grunden till lärandet 
har erhållits genom rehab-
gruppen men varje person har 
sin egen resa i detta.

Personerna i studien beskri-
ver själva att man haft nytta 
av rehabiliteringsinsatserna. I 
sin sammanfattning kring 
effekterna av rehabilitering 
säger Berndtsson att gruppen 
är viktig men viktigt är också 
att insatserna bör värderas 
olika med variation utifrån 
varje persons livssituation. 
Effekterna visar också att det 
finns avsaknad av initiala 
professionella samtal, ej till-
räcklig grundläggande träning 
i O&M, mer stöd i ”lära på 

När livet förändras – 
rehabilitering och lärande vid 
synnedsättning
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nytt” aktiviteter, önskan om 
punktskriftsundervisning ej 
uppmärksammats och brist-
fällig uppföljning. 
 I sina slutsatser i den livs-
världsbaserade rehabilitering-
en och att lära på nytt, säger 
Inger Berndtsson att samtal 
behövs för att bearbeta den 
nya situationen. Andra delar 
för rehabiliteringen bör vara 
någon form av grupprehabi-
litering, träning och för att 
träffa andra personer med 
synnedsättning. Det är också 
viktigt att träningen (indivi-
duellt eller i grupp) är så om-
fattande att personen klarar 
den nya aktiviteten själv. 
Inledningsvis krävs så gott 

som alltid rehabiliterande 
insatser.
 När det gäller den teore-
tiska delen menar Berndtsson 
att ”den mentala/existentiella 
bearbetningen av synnedsätt-
ningen går hand i hand med 
det kroppsliga och percep-
tuella lärandet”. Bearbet-
ningen av synskadan är både 
individuell och kollektiv och 
blir sorgen inte bearbetad kan 
den leda till minskad aktivi-
tet. Uppföljningen visar att 
om rehabiliteringsinsatser ges 
kan insatserna bli en språng-
bräda till ett aktivt liv. Å 
andra sidan kan uteblivna 
insatserna då personerna har 
behov av dem, ge hinder för 

ett aktivt liv. 
 Genom att använda livs-
världsbaserade teorier och 
begrepp får man förståelse för 
den enskilde människan och 
dennes förändrade livssitua-
tion. Detta hjälper oss att ge 
en rehabilitering som utgår 
från människors livsvärld och 
på ett konstruktivt sätt möta 
de behov som uppstår.
 Inger Berndtssons studie 
kommer att finnas som del i 
en ny bok om specialpeda-
gogik 

Catharina Månsson
synpedagog

Härnösands folkhögskola

Ovan tre av besökarna – Peter Henriksson från Karlskrona, 
Gunilla Lindsköld, Halland, och Lisa Marklund, Östersund.
T.h: Roll-up för kongressen.



8

SYNPEDAGOGKONGRESSEN

Andra föreläsningar och 
seminarier följde slag i 
slag:

Anne-Mette Bredahl, som in-
ledde torsdagen, är klinisk psy-
kolog, gravt synskadad, 
skidskytt och gammal idrotts-
hatare. Det senare inte minst 
viktigt för den som vill agitera 
för ökad fysisk rörlighet som en 
väg till ett friskare liv.
 Idrottshatet berodde på syn-
skadan, berättade hon. I den 
idrottsvärld som fanns för skol-
barnet var synskadan en säker 

orsak till misslyckanden. Hon 
vågade aldrig leka eller dansa 
för att hon var rädd att se dum 
ut, och ju mindre hon vågade 
röra sig desto svårare blev det. I 
viss mån gäller det för alla barn 
– även den som är dålig i matte 
kommer att avsky matte, men 
det syns inte lika mycket när 
man misslyckas där, och skam-
stämpeln blir följaktligen 
mindre påträngande. Och ju 
större fysisk passivitet, desto 
sämre rums- och kroppsupp-
fattning.

Så hur bryter man den onda 
cirkeln enligt Bredahl? Hur bröt 
hon den själv? 
 För att få ett svar har hon 
intervjuat tjugo personer av alla 
sorter. Deras svar pekar på att 
just skolans idrottsundervisning, 
och i synnerhet dess brist på 
flexibilitet, har skadat mest. Det 
är skämmigt att inte klara av det 
andra klarar av, och om inte 
idrottsundervisningen kan göras 
synskadeneutral är det nog lika 
så gott att man har rätt att spela 
goalball istället. Eller träna på 
ett gym.

Fingrar, hjärnor och punkter

Anne-Mette Bredahl i samspråk med folk ur publiken efter föredraget.



9

 – Det är viktigare att man lär 
sig att gå in i ett bord utan att 
skämmas än att man lär sig 
undvika bordet, säger Bredahl. 
Men det går ju inte innan man 
har ett starkt självförtroende. 
Och det har man inte innan man 
kan prestera.

Gunvor Wilhelmsen från 
Högskolan i Bergen har Nya 
Synvärldens läsare stött på 
tidigare. Det var hon som hade 
grävt upp metoder från första 
världskriget att träna upp synen 
hos folk som fått hjärnans 
syncentrum skadat, och hon 
använde sitt pass till att demon-
strera framgångar i Norge idag.
 Hennes forskning visar hur 
viktigt det är att få kontroll över 
de små ögonrörelser som på-
verkas vid hjärnsyn- och syn-
nervsskador. Missar man detta 
påverkas motorik, självständig-
het, språk och energi. 

– Den synträning vi bedriver i 
Bergen är hård och ligger på 
gränsen av vad våra patienter 
klarar, säger hon. Men det ger 
också resultat. Trots att inget 
annat än de små ögonrörelserna 
– minisackaderna – tränas blir 
de bilder som skickas till 
hjärnan klarare, vilket förbättrar 
självrespekt, kommunikation, 
läshastighet och en hel massa 
sociala färdigheter. Läshastig-
heten kan t.ex. ökas med upp 
till fyra gånger på detta sätt.
 I en workshop berättade 
sedan synpedagog Mette Cyvin 
från Kristiansand om hur ett 
barn med hjärnsynskada tränat 
med Wilhelmsens metod. Detta 
beskrivs närmare i artikeln om 
workshops härintill.

Elsebeth Mortensen från 
Refsnæs redde sedan ut om det 

är lättare eller svårare att lära 
sig läsa punktskrift än vanlig 
skrift. Åtminstone för den som 
har större förkunskaper än jag, 
för hennes hjärnmedicinska 
resonemang gick över min 
horisont.
  Hennes grundtes var att man 
inte ska tro att bara taktil recep-
tionsförmåga ingalunda gör 
någon till god punktläsare. Läs-

förmågan är beroende av många 
kopplingar – och om jag inte 
misstolkade förefaller det som 
om kopplingsschemana för 
punktläsare är mer komplice-
rade än för svartskriftsläsare. 

Hur som helst finns det tyd-
liga trösklar att komma över för 
att bli en god punktläsare. Lång-
samma läsare kodar efter antalet 

Ovan: Gunvor Wilhelmsen t.h tillsammans med Mette Cyvin 
från kommittén, t.v.
Nedan kompanjonerna Jörgen Gustafsson och Krister Inde.
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punkter i cellen. Medelgoda 
läsare kodar fonologiskt. Och 
goda läsare kodar efter betydel-
se. Riktigt snabba läsare läser 
med båda händerna parallellt 
och kodar varje hands signaler 
parallellt i hjärnan.
 Till skillnad från Gun Lind-
qvist tyckte Mortensen inte att 
läshastigheten var något att 
fokusera på i lästräningen. Å 
andra sidan tyckte hon det var 
ok att tillåta elever att gissa och 
chansa på vad det står.

På fredag morgon hade 
Krister Inde och Jörgen Gustafs-
son fått möjligheten att kommu-
nicera med SEnior-projektets 
främsta publik. SEnior-projektet 
innebär inga nyheter, försäkrade 
de, men är den första systemati-
seringen av den bästa praktiken 
för synträning av makulapati-
enter. Inte minst är det utformat 
med pedagogiskt syfte, för att 
de drabbade själva ska lära sig 
så enkelt och snabbt som möj-
ligt vad som är bästa sättet att 
se.
 Paketet består av fyra häften 
och ett par instrument. 
 Avantimetern visar precis 
vad det bästa läsavståndet är, 
utan möjlighet för den läsande 
att öka läsavståndet.
 BNP-testet, eller Bästa Nät-
hinneplatsen, är ett sätt för pati-
enten att själv märka ut var han 
eller hon ser bäst.
 Häftena kan ses som vilka 
läromedel som helst.
 Du kan läsa mer eller beställa 
på www.indenova.se. Material 
för en person kostar 400 kr.

Anders Rönnbäck, Annica 
Winberg och Kim de Verdier 
från SPSM Rc syn berättade sen 
om lärares och elevers syn på 

hur inkluderad och delaktig man 
blir som punktläsande elev, med 
fakta från en enkät de just har 
avslutat. Delaktighet då defini-
erat som att ömsesidigt utbyte 
förekommer.
 En slutsats är att grupparbe-
ten motverkar delaktighet, efter-
som seende elever då tenderar 
att ta över. Däremot är det bra 
med pararbeten. En annan är att 
pojkar är mer delaktiga än flic-
kor – fast ingen vet varför. Da-
torer är också en starkt 
delaktighetsfrämjande faktor – 
fast det ofta kan vara ett pro-
blem att datorn finns på en plats 
i klassrummet och eleven på en 
annan.
 Föräldrarnas delaktighet i 
planeringen är också en viktig 
förutsättning för elevernas del-
aktighet i undervisningen. Det 
är bra med föräldrar som pushar 
på. Och så måste lärarna kunna 
punktskrift, om detta är läsme-
diet.
 Enkäten kommer att finnas 
på www.spsm.se och förhopp-
ningsvis kommer Nya Synvärl-
den tillbaka till den.

Mot slutet blev det lite mer 
avspänt. Frank Skaret, fd. 
Resurscenter syn numera Insyn, 
berättade om sina erfarenheter 
som gravt synskadad, från den 
första häpenheten, över Tomte-
boda fram till idag. Och tvinga-
des konstatera att det mest 
handikappande och betryckande 
är folks förutfattade meningar. 
Även om det inte alltid är lika 
grovt som en taxiförarreplik till 
Frank: Om jag vore i din situa-
tion skulle jag ta livet av mig. 
 I dagens specialskoledebatt 
kom Frank med en nyansering: 
visserligen var Tomtebodas 
pedagoger oöverträffade, men å 

andra sidan hamnade man i en 
sekttillvaro. Idag måste gravt 
synskadade ungdomar vänja sig 
tidigt vid den vanliga världen 
vilket kan vara svårt, men den 
tillvänjningen måste man gå 
igenom i alla fall. Och ju förr 
man gör det desto bättre. 

Och så avslutade Bengt Lind-
qvist med de senaste hundra 
årens utveckling från synskada-
de som välgörenhetsobjekt till 
rättssubjekt. En utveckling som 
både synskadeorganisationer 
och faktiskt även rehabiliterings
institutioner har bidragit så 
aktivt till. För det går ju inte att 
lära ut tekniker utan att också 
skapa efterfrågan på något att 
använda teknikerna på. 
 Och då kommer kravet på 
lika rätt till tillträde som ett brev 
på posten.
 Nu har Sverige ratificerat 
FN-konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsned-
sättning. Den gäller därmed som 
lag. Och där finns konkreta åtag-
anden som ännu inte är gjorda. 
Bengt bad till sist åhörarna att 
använda deklarationen i sitt 
arbete innan den rödvita stafett-
pinnen lämnades över till näst-
nästa års arrangörer.
 

JW
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CVI och teknik på workshops

Det fanns 16 workshops 
att välja bland för den 
nyfikne. De flesta finns 
beskrivna på www.
syndanmark.dk/nordisk_
kongres.
Men några ska också 
beskrivas här.

Ingrid Nordberg och Inga-
Stina Fellers från SPSM Rc 
Syn redovisade hur två barn 
med hjärnsynskada hade 
utvecklats över tid. 
 Det mest påtagliga var hur 
mycket som hade förändrats i 
deras syn. A, född -93, hade i 
princip blivit av med sin 
crowding och läste numera 
gärna. Hon hade också skaffat 
sig strategier för att hantera 
orientering och röriga bak-
grunder. E, född -80, hade 
också utvecklat strategier i 
form av pedanteri och upprep-
ning i samma syfte; även 
hennes crowding hade föränd-
rats. Hon hade däremot 
samma problem som tidigare 
att läsa.
 Vad kan man göra? Inget av 
dessa barn hade mött någon 
förståelse i skolan vilket nord-
iska deltagare vad förvånade 
över men som tillskrevs vårt 
rigitt upprätthållna kommu-
nala ansvar plus att CVI inte 
var så känt när de var små. 
 Gunvor Willumsen, som var 
med på workshopen, skulle ha 
velat träna ögonmotorik på 
dem; i övrigt såg deltagarna 

mer datorer som en bra 
lösning.

Peter Mølgaard från Refsnæs 
visade hur punktläsare kan 
delta i högre matematik och 
kemi genom att använda åtta-
punktstecken och ett lineärt 
textbehandlingssystem som 
kallas LaTeX. 
 LaTeX är ursprungligen 
uppfunnet som ett sätt att 
markera typografi med hjälp 
av bokstäver, och efterhand 
utvidgat till alla möjliga slags 
tecken. Exempelvis kallas pi-
tecknet helt enkelt för \pi och 
lilla sigma-tecknet som an-

vänds i sannolikhetsberäkning-
ar för \sigma. Bråktecken 
skrivs \frac. Båda dessa tecken 
går att uttrycka i åttapunkts-
tecken, liksom hundra- eller 
tusentals andra.
 På det här sättet kan de 
mest invecklade ekvationer 
uttryckas i LaTeX, till exempel 
så här: x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2 
– 4ac}}{2a}, vilket sedan lätt 
kan konverteras till åtta-
punktstecken och tillbaka – 
läs mer på http://www.sensus.
dk/latex.

Bengt Johansson, Gunnar 
Janzon och John Hedlund 

Tremansteater på workshop om arbetsplatsanpassning, med 
John Hedlund, Gunnar Janzon och Bengt Johansson..
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från Arbetsförmedlingen i 
Västsverige berättade om en 
knepig arbetsplatsanpassning 
de hade varit med om. Det 
handlade om en kvinna med 
nedsatt hörsel och syn som 
hade gett upp ett jobb i en 
växel då hörseln försämrades. 
Med hjälp av olika datorhjälp-
medel och annat hade hon fått 
ett administrativt jobb på ett 
annat ställe och allt hade gått 
bra – i början.
 Sen dök problemen upp. 
 Ett av dem var att hon inte 
hade klart för sig att man får 
nedsatt kapacitet trots hjälp-
medel och därför började 
drabbas av stressjukdomar. 
Det krävdes därför både hjälp 
att hitta tidstjuvar och psyk-
iskt stöd. Ett annat problem 
var mobbning från en arbets-
kamrat som uppenbarligen var 
lite avundsjuk på all uppmärk-
samhet. 
 Ingången i en arbetsplatsan-
passning är oftast teknik, för 
att det är lättare och också har 
störst lagstöd. Mjukvaran krä-
ver förståelse från både arbets-
ledening och arbetskamrater 
och är svårare. Inte minst 
svårt är alla fördomarna, me-
nade föreläsarna.

Mette Cyvin från voksenopp-
læringssenteret i Kristianstand 
berättade om hur hon syn-
tränat en fyraårs flicka med 
CVI till att nästan helt bli av 
med sina symptom, genom att 

använda Gunnvor Wilhelm-
sens metod.
 Det var, sa hon, första gång-
en man hade försökt med ett 
barn. Då träningen började 
var flickan tvungen att gå med 
rollator och hade en synvisus 
på 0,16. Efter en timme om 
dagen, fyra dagar i veckan i 
fem månader hade hon slängt 
rollatorn och var uppe i 0,8. 
Orienterings- och igenkänning
ssvårigheterna hade försvun-
nit. Övningarna innebar fixe-
ring på bilder, dataprogram 
och leksaker. 
 Mette Cyvins försöksper-
sons hjärnsynskada var inte 
medfödd utan var en följd av 
en skada vid ett års ålder, men 
Mette menar ändå att barn 
med medfödda hjärnskador 
kan träna upp kapaciteten 
betydligt. Även om man bara 

tränar synen bidrar det till att 
andra förmågor blir bättre. 
Tyvärr finns det även i Norge 
alldeles för få personer med 
synkompetens på barnhabili-
teringarna för att detta ska 
vara möjligt idag.

JW

Livlig diskussion på Ingrid Nordbergs och Inga-Stina Fellers' 
workshop.

SYNPEDAGOGKONGRESSEN
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Ovan: Middagsunderhålla-
ren Søren Hawk i samtal 
med Catarina Reinestam 
Nelander.
T.h: Per Mortensen, Monica 
Lauha, Lena Söderberg och 
Bengt Lindqvist äter middag
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NYA PRODUKTER

Den tekniska utveck-
lingen gjorde sig 
gällande i Kongressens 
entré där de senaste 
hjälpmedlen visades upp.

Nordic Eye är samma sak 
som tidigare hette Synsup-
port; namnbytet betingas av 
exporten till bl.a. tyskarna 
som inte kunde uttala det 
tidigare namnet. Deras ny-
heter i år ligger inom HD-
området:
• Solo HD är en bärbar ka-
mera med minne och förstor-
ing. Den kan efter behov 
kopplas mot en skärm eller 
en dator. Den håller sig med 
referenslinje och avmaskning 
och drivs med batteri.
• Tempus HD är en läs-tv 
som anstränger sig att inte se 
ut som en sjukvårdsprodukt, 
se bild.
www.nordiceye.se. Säljs också 
av Idéutveckling, www.
ideasystem.net, och Insyn, 
www.insyn.se. 

Idéutveckling säljer också läs-
tv från Freedom Scientific:
• SARA är en ”läs-tv” som 
egentligen är en scanner. Dvs 
istället för att användaren 
läser på en skärm läser appa-
ratens talsyntes upp texten. 
Ett exempel på hur olika 
delmarknader flyter i varand-
ra… 

Lys og Lup är en dansk firma 
som åtminstone jag inte har 
stött på förr. De hade förut-
om ett stort 
sortiment 
luppar några 
nyheter de ville 
puffa för:
• Lampan 
Kamæleon som 
är ställbar både 
beträffande ljus-
styrka och värme-
styrka (dvs gulhet). 
Spannet är 2700-6400 
Kº. De bistår gärna 
syncentralen med ett provrör 
som man kan ta med hem till 
brukaren och prova ut på 
plats. 
• Dessutom ett sortiment 
speglar med förstoringsglas, 
både fasta och bärbara.
www.lysoglup.dk.

PolarPrint presenterar före-
trädesvis småelektronik:
• Clearview Zero Button är 
en läs-tv som saknar knappar. 
Den ställs in i förväg genom 
en streckkod och sen förstor-
ar den alltid upp till samma 
textstorlek i samma färger. 

Många knappar  
– eller inga alls 

Ovan: Tempus HD
Nedan: SARA
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Zero Button är en tillsats 
som fogas till en vanlig 
Clearview Plus.
• Även Clearview Plus har 
utvecklats, så att man nu kan 
vrida skärmen till högsmal 
om man så önskar.
• Trekker Breeze är en gps 
med möjlighet att spela in 
olika rutter och läsa in olika 
intressepunkter längs vägen. 
Antalet rutter är enligt upp-
gift obegränsat.
• Plextalk Pocket är ungefär 
som en Victor Stream fast 
med fler knappar och funk-
tioner. Man kan t.ex. spela in 
valfri ljudkvalitet i daisyfor-
mat, och det finns anteck-
ningsfunktion med under-
mappar, samt usb-uttag.
• Optelec Farview är en 
avståndskamera i fickformat. 
Den kan spara ca 1000 bilder 
och kan användas både som 
läskamera och på långt håll. 
Mer för folk med koncentra-
tionssvårigheter än för syn-
skadade enligt PolarPrint.
• Braillesense är en punkt-
skrivmaskin med inbyggd 32-
teckens display. Den har 
också epost, internet, adress-
bok, radio och daisyspelare 
och kan förstås kopplas till 
skärm, skrivare etc. 
www.polarprint.se. 

Icap 
• Ny Talks-version att lägga 
i mobilen, innehåller daisyspe-
lare.
• Knfb Reader är en mobil 
som kan användas som text-
scanner
• Acrobat LCD är en kame-
ra med tre funktioner – läs-
kamera, spegelbild och 
distanskamera – att koppla 
till skärm.
• Pebble är en liten hand-
kamera som inte är större än 
ett förstoringsglas, vilket är 
den funktion den har. Minne 
för en bild finns.
• Window Eyes, som länge 
har funnits på andra språk, 
är nu översatt till svenska. 
Det är en skärmläsare inrik-
tad för talstöd. Givetvis är 
den specialanpassad för 
övriga windows-program och 
bland annat läser den även 
dialogrutor. 
• Esys 12 och 40 är punkt-
skrivmaskiner med punkt-
displayer, med så många 
tecken som framgår av nam-
net. De undviker kortkom-
mandon och arbetar istället 
med menyer. Kan även an-
vändas som anteckningshjälp-
medel.
www.icap.nu 

LVI
• Magnilink Student Pro har 
också gått över till HD-
teknik. Kameran kan spela in 
både video och ljud – men 
det kräver förstås att datorn 
hänger med.
• Magnilink X Reader har 
också HD-teknik, med refe-
renslinje

*
I ett rum för sig visades 
RoboBraille, en e-postbase-
rad automatisk tjänst som 
kodar om vanlig text till 
punktskrift eller syntetiskt 
tal. Tjänsten är dansk men 
enligt utställarna är punkt-
skriften i stort sett likadan 
som svensk, även om förvisso 
inte talet är det.
 En av kongressens work-
shops handlade om Robo-
Braille, med Svend Thou-
gaard från Refsnæs som 
ledare. Enligt honom klarar 
RoboBraille av de mest otill-
gängliga dokument i t.ex. tif 
och gif, och mer än 3 minu-
ter tar det inte. Refsnæs som 
har utvecklat tjänsten sam-
arbetar med flera europeiska 
synskadeorganisationer om 
att göra tjänsten mångspråk-
ig, men dessvärre finns inga 
nordiska med.
 Mer om RoboBraille kan 
du läsa om på www.
robobraille.org.

T.v: Esys 12
T.h: Zero Button
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UTSPEL

Kunskapsutveckling  
– en uppgift för alla?

Under senare år har 
det alltmer börjat 
ifrågasättas huruvida 
vi inom olika rehabilite-
rande och habiliterande 
verksamheter har någon 
teori att utgå ifrån 
och om de metoder vi 
använder är tillförlitliga. 

Med bakgrund i dessa frågor 
fick vi i uppdrag av Peter 
Lorentzon vid Hjälpmedels-
institutet att skriva en projekt-
ansökan där dessa frågor be-
handlades. Arbetet kom att 
ingå i Syntesprojektet och 
bedrevs med syftet att identi-
fiera och beskriva förekom-
mande och möjliga kunskaps-
områden, teoribildningar och 
behandlingsmetoder inom 
området rehabilitering/habi-
litering för personer med syn-
nedsättning eller blindhet. 
 Arbetet avsåg också att 
öka förståelsen för och grans-
ka de vetenskapsteoretiska 
grunder som olika kunskaps-
områden vilar på samt att 
översiktligt identifiera be-
handlingsmetoder och arbets-
sätt som har evidens i forsk-
ningsresultat. 
 Rapporten blev klar i slutet 
av 2008 och har distribuerats 
till alla syncentraler samt pre-
senterats i olika samman-
hang, bl.a. vid ForumVision 
konferensen i Göteborg sep-
tember 2008 och för syncen-

tralscheferna i april 2009. 
Under tiden vi arbetade med 
rapporten presenterade vi 
även arbetet vid Syntesprojek-
tets utvecklingskonferens i 
november 2007, då det även 
gavs möjlighet att komma 
med kommentarer. 

Vad fyller då denna rapport 
för funktion? Givetvis måste 
var och en själv besvara den-
na fråga, men själva menar vi 
att rapporten är viktig för att 
börja bearbeta frågor som 
handlar om teorier och meto-
der inom synområdet i vid 
bemärkelse. För att kunna 
föra denna diskussion tillsam-
mans behöver vi kunskap. I 
vårt arbete har vi försökt att 
på ett så begripligt sätt som 
möjligt presentera några fram-
trädande kunskapsområden 
inom rehabilitering och habili-
tering. Vi har valt att särskilt 
lyfta fram aktivitetsvetenskap 
och specialpedagogik samt 
möjligheter till tvärvetenskap-
lig samverkan. 
 På en övergripande nivå 
finns olika grundläggande 
antaganden om världen, vilka 
i sin tur indirekt styr vad som 
blir centralt inom forskning 
och rehabiliterings- respektive 
habiliteringsverksamheter. 
Här menar vi att det är vik-
tigt att fundera över vad som 
styr den egna verksamheten 
och den forskning som där 

bedrivs. I rapporten presen-
teras ett biomedicinskt per-
spektiv med inriktning mot 
människor som objekt, ett 
fenomenologiskt perspektiv 
med fokus på människors 
erfarenheter, samt ett perspek-
tiv som är inriktat mot män-
niskor i sociala och kulturella 
sammanhang, benämnt dis-
ability studies. 

En fråga som givetvis kan 
ställas är om verksamheten 
blir ”bättre” av att vi disku-
terar de teoretiska grunderna 
för den? Själva vill vi argu-
mentera för att medveten-
heten kring teoretiska grun-
der, kunskapsområden, be-
grepp och teoribildningar 
medför att vi på ett tydligare 
sätt kan artikulera och moti-
vera de insatser som genom-
förs. Härigenom blir insat-
serna tillgängliga för bedöm-
ning och diskussion.

Ett centralt begrepp i dag-
ens hälso- och sjukvård och 
rehabilitering är begreppet 
evidens, vilket brukar över-
sättas med vetenskapliga 
bevis eller belägg och avser 
att den behandling och de 
insatser som genomförs har 
grund i forskning. Enligt 
Statens beredning för medi-
cinsk utvärdering (SBU) defi-
nieras evidensbaserad sjuk-
vård som ”medveten och 
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systematisk användning inom 
medicinskt arbete av bästa 
tillgängliga vetenskapliga 
faktaunderlag (evidens), till-
sammans med klinisk erfaren-
het och patientens preferens-
er”. 
 I vår rapport menar vi att 
det inom forskning är väsent-
ligt att lyfta fram och grans-
ka olika typer av studier, 
både av kvantitativ såväl som 
kvalitativ karaktär. För att 
arbeta med evidens krävs 
vidare forskningsmetodisk 
kunskap för att kvalitetsgrans-
ka, värdera och sammanställa 
resultat från olika typer av 
studier. Vi menar dock att 
detta arbete oftast är alltför 
avancerat och tidskrävande 
för att kunna genomföras 
inom rehabiliterande och 
habiliterande verksamheter. 
 Mer hanterbart är i stället 
att söka i översiktsartiklar 
efter vetenskapliga bevis för 
olika metoder och tillväga-
gångssätt. När vi själva sökt 
efter evidens avseende be-
handlingsmetoder inom syn-
området har vi funnit påfall-
ande få systematiska översik-
ter. Både nationellt och inter-
nationellt finns alltså brist-
ande evidens för behandlings-
metoder. Undantaget i Sverige 
är hälsoutbildningsprogramm
et Att finna nya vägar som är 
evidensprövat. 

Hur hanterar vi då den stora 
bristen på evidens? Givetvis 
behövs forskning, men tyvärr 
är gruppen forskare som 
arbetar inom rehabilitering 
och habilitering alltför liten. 
Finns det då ingen annan väg 
att gå? I rapporten har vi 

diskuterat nyttan av att börja 
använda systematiska meto-
der och instrument för att 
dokumentera verksamheten, 
vilket vi menar är en god 
grund för kommande forsk-
ningsaktiviteter. 
 En annan möjlig väg som 
vi ser för att börja identifiera 
grunderna inom rehabilite-
ring/habilitering och värdera 
behandlingsmetoder är att 
börja artikulera den erfaren-
hetsbaserade kunskapen (jfr 
definitionen av evidensbase-
rad sjukvård ovan) vilken 
kan erövras via deltagande 
och handling och genom re-
flektion. Problemet med den 
erfarenhetsbaserade kunskap-
en är att den tyvärr ofta är 
oartikulerad och osynlig.

För att ge ett exempel på 
hur ni inom arbetsgruppen 
eller teamet skulle kunna gå 
tillväga för att få en ingång 
till ett vetenskapligt och me-
todiskt arbetssätt har vi föl-
jande förslag: Ni väljer ett 
gemensamt problem eller be-
handlingsmetod som ni själva 
reflekterar kring och försöker 
utröna nyttan av. Här kan 
gärna en text skrivas av var 
och en, vilket är jämförbart 
med självreflektion. De ge-
mensamma texterna läses 
sedan och diskuteras i dialog-
form vid ett gemensamt 
möte. Här kan också med 
fördel ett gemensamt doku-
ment skrivas som belyser den 
fråga som behandlats. 
 I arbetslaget har ni nu med-
verkat till att synliggöra och 
systematisera en del av er 
kliniska erfarenhet och för-
hoppningsvis skapat en kol-

lektiv medvetenhet i en viss 
fråga. Ett ytterligare steg 
skulle sedan kunna vara att 
söka efter vetenskapliga 
studier som belyser området. 

Avslutningsvis vill vi påpeka 
att ett evidensbaserat arbets-
sätt skulle kunna utgöra en 
risk om man alltför ensidigt 
inriktar sig på vetenskapliga 
resultat utan att integrera ett 
respektfullt bemötande och 
hänsyn till patientens behov 
och önskemål. 
 Vi hoppas att denna resu-
mé har gett nyfikenhet att ta 
del av hela rapporten. Om 
någon önskar beställa den 
görs detta från HI (Best nr 
08365) eller kan den laddas 
ner från hemsidan. Hör 
gärna av er om ni har frågor 
eller vill diskutera med oss. 

Inger Berndtsson  
och Ulla Kroksmark
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Hannes 4 år går i Järle försko-
la, på gränsen mellan Nora 
och Örebro. Innan han föddes 
upptäcktes en hjärnskada som 
påverkar hans synförmåga 
och motoriska utveckling. 
Han ser endast skillnad 
mellan ljus och mörker. 
 Ett nätverk av stödresurser 
runt honom deltar nu i sam-
verkansprojektet Rullstols-
mobility, som initierats av 
Specialpedagogiska skolmyn-
dighetens resurscenter syn.
 – Möten i nätverket är 
positivt. Att tänka i mindre 
bitar, dokumentera och sam-
tala om det som sker har haft 
stor betydelse för oss, menar 
Ann och Lisbeth, assistenter 
på förskolan.

Kring barn i Hannes situation 
finns ett stort behov av resur-
ser. När han började på för-
skolan bildades ett nätverk 
med syfte att dela kunskap 
och samordna hans behov av 
stöd. 
 – Det första vi gjorde när 
Hannes började var att välja 
en trygg plats som är hans 
egen och som han återkom-
mer till varje dag på försko-
lan, berättar Gunilla, rådgi-
vare i Specialpedagogiska skol-
myndigheten.
 För att det ska fungera för 
ett barn med grav synskada i 
förskolemiljön är det viktigt 
att saker har sina bestämda 

platser. 
 – Vi brukade möblera om 
mer förut, annars är det mest 
belysning som vi fått ändra på 

för att det ska fungera för 
honom, berättar Lisbeth.

Hannes sitter vid bordet på 

LANDET RUNT

Nätverket ger stöd  
kring Hannes

Ovan: Ann använder taktila tecken samtidigt som hon talar.
Nedan: Delaktighet i samling, fruktstund och gymnastik är 
några av de aktiviteter som nätverket tittar på.
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sin Tripp-Trappstol. Han 
snurrar en ring med kulor i 
och lyssnar tills den stannar. 
Sedan lägger han den på fot-
stödet, petar med foten så att 
den kommer närmare kanten 
och stampar tills den faller 
ner på golvet. Ska jag hämta 
den? Säger Ann samtidigt som 
hon visar vad hon menar 
genom ett taktilt tecken. Hon 
har ett nära samspel med 
Hannes och syntolkar allt 
som händer runt honom.
 – Vi försöker hitta det som 
gör honom mer nyfiken på 
saker. Målet är att han ska bli 
mer delaktig och ta egna initi-
ativ i sin vardag, berättar hon. 

Det är dags att gå till sam-
lingen. Ann tar fram en boll 
med en pingla inuti, den sig-
nalerar till Hannes att det är 
dags att gå till samling. Han 
går själv runt bordet medan 
han håller sig i stolarna. För 
att förflytta sig över golvet 
och in i nästa rum lyssnar han 
efter Ann, som stampar för 
att visa riktningen samtidigt 
som hon talar om vad som 
finns i rummet.  Barngruppen 
är samlad och bollen skickas 
runt till var och en som säger 
sina namn. Det skapar delak-
tighet och Hannes får veta 
vilka som är på förskolan just 
idag.

I nätverket ingår personer 
med olika funktioner för att 
bidra med kunskap och kom-
petens. Siv, specialpedagog i 
kommunen och Gunilla kom-
mer regelbundet till förskolan 
för att göra observationer och 
ge handledning till Ann och 

Lisbeth. Dokumentationen 
sker ofta med videokamera.
 – Han har två favoritstäl-
len, ”bordet” och ”blå mat-
tan” där han har möjlighet att 
utveckla delaktighet och 
samspel med andra barn i sin 
egen takt, berättar Gunilla.
 Vi tittar på en sekvens när 
Hannes ligger på den blå mat-
tan. Han undersöker saker 
systematiskt med munnen och 
genom att använda hörseln. 
 – Vi måste ge honom tid att 

lära sig strategier och att 
uppfatta ljud. Ljuden är hans 
värld, säger Gunilla.
För föräldrarna är nätverket 
ett värdefullt forum där alla 
resurspersoner finns samlade 
och kan ge återkoppling på 
sådant som händer just nu i 
Hannes vardag. 

Text: Malou Nordlöf Wiklund
Foto: Peo Sjöberg

Projektet Rullstolsmobility 
genomförs i samverkan med 
Synskadades Riksförbund 
(SRF) och Riksförbundet för 
Rörelsehindrade Barn och 
Ungdomar (RBU) med stöd 
från Allmänna Arvsfonden. 
Totalt deltar åtta olika nät-
verk kring lika många indivi-
der runt om i landet. Målet 
är att utveckla delaktighet i 
vardagen utifrån elevens be-
hov och livssituation genom 
att ta tillvara och vidareut-
veckla lokal, regional och 
statlig kompetens. 

I arbetet utgår nätverket från 
en vetenskapligt utformad 5-
stegsmetod. Syftet med den 
är att försäkra sig om att 
individen är mottagare av 
meningsfulla och funktionella 
habiliteringsinsatser. Med 
metoden som verktyg beskri-
ver nätverket individens nu-
varande livssituation i form 
av vardagliga aktiviteter. 
Denna livssituation ställs mot 

en tänkt eller önskad fram-
tida livssituation, också den 
beskriven i form av aktivi-
teter. 

Samarbetet i nätverket ska 
utmynna i en handlingsplan 
som omfattar konkreta mål 
och ändamålsenliga åtgärder 
för individen samt när, var 
och hur den lokala, regionala 
och statliga kompetensen 
ska se ut och tas till vara. I 
nätverket kring Hannes ingår 
föräldrar, Gunilla Jangdin, 
rådgivare Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, Siv 
Heedman, specialpedagog 
i Örebro kommun, Agneta 
Kleist, Specialpedagog i Nora 
kommun samt Lisbeth Lind-
blom och Ann Murray, assi-
stenter på förskolan. Vägle-
dare tillika projektledare 
är Håkan Jansson, 
Specialpedagogiska skolmyn-
digheten, resurscenter syn.
Läs mer om projektet på 
www.spsm.se

Fakta om projektet
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Att ta beslut om vilken skola 
barnen ska gå i kan vara 
svårt. Om det dessutom 
handlar om att eleven ska bo 
på elevhem är det många 
frågor man vill ha svar på. 
 På Ekeskolan i Örebro 
bjuder man in föräldrar och 
barn med synskada och ytter-
ligare funktionsnedsättning, 
att prova skolgång, boende 
samt fritidsverksamhet under 
en vecka i höst.
 – Det är viktigt att de för-
äldrar som överväger att välja 
Ekeskolan som alternativ för 
sitt barn känner sig trygga. 
Därför bjuder vi in dem att få 
vara här en vecka och känna 
efter om det passar för deras 
behov, säger Ronny Nilsson, 
rektor på Ekeskolan.
 Den som är intresserad kan 
anmäla intresse för att prova 
på under vecka 41 eller 47. 
Under den vecka besöket på-
går kommer eleverna att få 
prova på synanpassade lek-
tioner i kärnämnen, idrott 
och hälsa, fritidskunskap, 
bild och form, slöjd samt 
hem- och konsumentkunskap. 
Dessutom blir det synanpas-
sade fritidsaktiviteter och 
besök på skolans elevhem.
 Elever och deras familjer 
som deltar får bo i skolans 
gästboende som är rh-
anpassat. 
 Specialskolan återetable-
rades som skolform 2008. 
Från 1 juli i år erbjuds elev-

erna dessutom möjlighet att 
fortsätta på skolan fram till 
det år de fyller 21. 

För mer information och 
anmälan: www.spsm.se/
ekeskolan

Text: Malou Nordlöf Wiklund
Foto: Carina Forsman

LANDET RUNT

Familjer får prova Ekeskolan

Ovan: Ur Ekeskolans leksaks–
rum.

Ögonordbok reviderad
En ny reviderad upplaga av 
Ögonordboken finns nu att 
köpa.
 Ordboken innehåller 4000 
uppslagsord och riktar sig till 
alla som håller på med ögon-
sjukvård, synrehabilitering, 
optik etc etc och är redigerad 
av Annika Lindberg och Pia 
Ahreskog.

 Boken kan beställas, liksom 
ges förslag till nya uppdate-
ringar, på www.ogonordbok.
se/



21

Med anledning av att social-
styrelsen har beslutat om en ny 
terminologi på funktionshinder-
området har Bengt Lindqvist, 
tre professorer – Berth Daner-
mark i Örebro, Stig Larsson i 
Lund, Magnus Tideman i 
Halmstad – samt Barbro 
Lewin från Centrum för forsk-
ning om funktionshinder i 
Uppsala – skrivit ett protest-
brev.
 Enligt den nya terminologin 
anger funktionsnedsättning en 
personlig egenskap, ”en ned-
sättning av den fysiska, psyk-
iska eller intellektuella funk-
tionsförmågan”, medan med 
funktionshinder avses ”den 
begränsning som funktionsned-
sättningen innebär för en per-
son i relation till omgivningen”
 ”Det är sorgligt att varken 
ansvariga politiker i den aktu-
ella LSS-kommittén, handi-
kapprörelsen eller Handisam 
verkar ha uppmärksammat att 
man nu nästan enbart använ-
der ett ord som betecknar en 
fast personlig egenskap: funk-
tionsnedsättning”, skriver 
undertecknarna. ”Efter fyrtio 
år, där det omgivningsrelatera-
de synsättet har spelat en vik-
tig roll, har problemet med 
begränsad funktionsförmåga 
åter bli ett individuellt, per-
sonligt problem, inte ett sam-
hälleligt.”
 

Termino-
logisk 
förvirring

Vill du vinna ett stipendium  
på 3 000 kronor?
Det enda du behöver göra är att, under tiden för vår 
värvningskampanj, ansöka om medlemskap i Föreningen För 
Synrehabilitering, FFS, före november månads utgång 2009.
Alla som ansöker om medlemskap, deltar i utlottningen av 
stipendiet. 
Beloppet skall användas till en konferens inom synområdet. 
Detta förutsatt att minst 30 personer har ansökt om 
medlemskap i FFS.

Som medlem i föreningen får Du följande:
 Möjlighet att erhålla stipendier och utvecklingsbidrag 
 Prenumeration på tidskriften Nya Synvärlden, som du 

får hemskickad till din bostadsadress om du uppger ditt 
personnummer.
 Möjlighet att genom FFS påverka utvecklingen inom 

synområdet
 Nominera kandidater till Årets FFS:are 
 Inbjudan att delta i föreningens konferenser och region-

dagar 

Medlemsavgiften är endast 250 kronor/år 
Medlemsansökan görs via hemsidan: www.ffs.a.se  
Du kan också kontakta kanslist Gunilla Dagerman per tfn 
08-612 89 60, eller använda vår e-postadress ffs.kansli@telia.
com

Föreslå person till 
punktskriftspris!

Synskadades riksförbund vill 
under 2009 uppmärksamma 
en person i Sverige som på ett 
värdefullt sätt bidragit till att 
befrämja, utveckla och entu-
siasmera till ökad användning 
av punktskriften. 
 SRF uppmanar dig som 
antingen själv är punktskrifts-
läsare, eller som arbetar med 
punktskriftsundervisning eller 
som på annat sätt är aktiv 

inom området att lämna för-
slag på en person som är 
värd ett omnämnande.
 Ett pris kommer att delas 
ut under ”Punktskriftslör-
dagen” som arrangeras den 
14 november.
 Lämna ditt förslag senast 
den 1 september till Bengt 
Troberg, telefon 08-39 91 24, 
eller med e-post till bengt.
troberg@srf.nu
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Nu har syncentralscheferna 
haft sitt årliga vårmöte. 
Denna gång träffades vi på 
Bosön och bara det gav oss 
inspiration. Ett nytt koncept 
testades denna gång. Vi träf-
fades i regionala konstella-
tioner kvällen innan. Jag tror 
det uppskattades av alla, vi 
kunde börja tidigt nästa dag, 
och då hade alla fått ”prata 
av” sig lite.
 Vi började med att gå ige-
nom SYNS gruppens upp-
drag. Vi fick också fundera 
vidare på om SYNS skall 
finnas kvar på samma sätt 
som tidigare, eller om det 
finns andra tankar på hur 
syncentralscheferna skulle 
kunna arbeta vidare gemen-
samt i framtiden.
 Efter det diskuterades upp-
handling av synhjälpmedel, 
ett stort område som kommer 
att kräva mycket resurser till 
att göra kravspecifikationer. 
Vi som inte börjat ännu fick  
tips av övriga att gå ihop i 
regionerna och göra en 
gemensam kravspecifikation. 
Det var ett bra tips till oss 
som sitter på de ”små” syn-
centralerna.

Sen kom Ulla Kroksmark 
och pratade om projektet som 
hon och Inger Berntsson 
arbetat med. Det har utmyn-
nat i ett omfattande skrift 
som finns på HI och som 
också skickats ut till landets 

syncentraler. Det är uppdelat i 
teorier , metoder och evidens 
och teori och praktik. 
 Ett otroligt bra material för 
oss på syncentralerna att ta 
till oss. Jag tror många av oss 
fick en kick på den lilla stun-
den Ulla pratade om det här. 
För mig kändes det som helt 
rätt i tiden att få ta till mig 
detta och ta med hem till 
övriga medarbetare.

Eva Carholt berättade sen 
om sitt möte kring utbild-
ningen till sypedagog på 
Lärarhögskolan. Det som de 
flesta reagerade på där, var 
nog att det inte finns möjlig-
het att gå någon mer fördjup-
ningskurs efter Fördjupning I. 
 På Stockholms Universitet 
planerar man för en Masters-
utbildning, där man skall 
bygga på sina tidigare utbild-
ningar med 180 hp. Utbild-
ningen skulle då köras på 
halvfart i 4 år, vilket vi chefer 
blev tveksamma till. Kör man 
på halvfart så förutsätter det 
att man har ett annat arbete 
under tiden, och vem skall 
bekosta dessa fyra år, knap-
past Landstingen så som eko-
nomin ser ut i dag. Och hur 
skall vi göra med de akuta 
behov som finns på utbild-
ning till de som kommit in i 
verksamheterna utan utbild-
ning? Som sagt många fråge-
tecken?
 En arbetsgrupp ska fortsät-

ta att ha dialog med Universi-
tetet.

Många verksamhetsfrågor 
fanns på agendan för dessa 
två dagar, en av dem var: hur 
gör vi med den nya tekniken 
som överrumplar oss hela 
tiden. Alla delgav sina olika 
erfarenheter på hur man löst 
det på hemmaplan. 
 Dag 1 avslutades med ett 
fantasiskt grounding och rytm 
pass av Lena Larsson från 
Stockholms syncentral, hon 
berättade hur hon brukade 
använda detta på brukare 
med synskada. Alla fick 
möjlighet att röra på sig lite 
och sen avsluta med avslapp-
ning innan kvällens middag.
 Dag 2 kom Kicki Lund-
mark och pratade om möjlig-
heten till gemensamt projekt 
mellan syncentralen och SRF, 
ett projekt som skall utmynna 
i mer samarbete i framtiden. 
Alla var inställda på att det är 
viktigt med samarbete så 
Kicki skall nu fortsätta att 
utveckla tanken med projek-
tet. Flera verksamhetsfrågor 
avverkades under dagarna.

I SYNS-gruppen sitter nu:
- Eva Hedbom Norra regio-
nen
- Carina Henriksson Mellan-
regionen
- Karin Svenberg Östra regi-
onen
- Pirjo Kaikkonen Södra regi-

LANDET RUNT

Syncentralschefer diskuterade 
utbildning och teknik



23

onen
- Katarina Stalfors Västra 
regionen
- Ann-Louise Rågefalk Stock-
holm.
 En grupp tillsattes som 
skall se på för/nackdelar med 
hur syncentralscheferna 
arbetar utåt via SYNS.
 Nästa möte bokades den 12 
november 
 Fantastiska dagar var sam-
manfattningen av det hela.

Anita Leksäther

Även Västerbotten
Även Västerbottens syncen-
traler har lagts in under 
handikappförvaltningen sen 
årsskiftet, efter att tidigare ha 
legat under specialsjukvården.
 – Det är brukarorganisation-
erna som har drivit frågan, 
säger avdelningschefen för 
synrehab Eva Hedström 
Boman.
 Liksom sina kolleger i 
Västra Götaland har man 
inte hunnit märka så stora 
förändringar ännu men 
hoppas på förbättringar i 
framtiden.

Personnytt
Uppsala sc har anställt en 
psykolog på heltid sen års-
skiftet, Jenny Wickman, plus 
en sjukgymnast på 40%, 
Fredrik Lejonklou.

Stipendium till 
yngre synentusiast
Krister Indes firma, 
Indenova, instiftar ett 
stipendium på 40.000 
kronor till någon som 
vill genomföra en idé 
som utvecklar 
synrehabiliteringen.

För 40 år sedan genomförde 
Krister Inde tillsammans med 
sin tvillingbror en studieresa 
på två månader i USA. Detta, 
säger han, var det som inspi-
rerade honom till den verk-
samhet han har ägnat sitt liv 
åt.
 Nu vill Indenova i Karlstad 
AB betala tillbaka och ge 
unga skandinaviska synentre-
prenörer en möjlighet att 
finna nya idéer och tankar 
som kan ”göra en skillnad” i 
deras liv, vilket i sin tur kan 
påverka synrehabiliteringen 
för barn, vuxna eller äldre i 
Skandinavien. 

Allmänna villkor:
Stipendiet utdelas till en eller 
två personer från Skandina-
vien under 2009/2010 med en 
summa som omfattar totalt 
högst 40 000 kronor SEK för 
att genomföra en studieresa 
under 2010, helst inom 40 
veckor. Om det handlar om 
två personer ska de helst vara 
av olika kön så att ett jäm-
ställt perspektiv kan uppnås. 
 Stipendiets mottagare ska 
vara högst 40 år och brinna 
för sitt arbete eller det han 

eller hon vill göra inom syn-
rehabiliteringen. Det kan 
handla om aktiva eller blivan-
de optiker, lärare, ortoptister, 
arbetsterapeuter eller synpeda-
goger, instruktörer, tränare, 
läkare eller andra som har 
med synen och synförmågan 
att göra och som på ett enkelt 
men tydligt sätt kan visa att 
de genom att se och besöka 
förebilder i världen kan få 
inspiration att göra skillnad.  
 Om sökanden själv är syn-
skadad och vill lära sig själv 
och andra mer, då är det en 
merit i sammanhanget – men 
inte alls ett krav. 
 Stipendiet ska bekosta ett 
individuellt upplagt program 
som innefattar besök på före-
tag, skolor, rehabiliterings-
centra, sjukhus, utvecklings-
centra och andra tänkbara 
verksamheter där starka kraf-
ter får människor att växa. 

Ansökan:
Ansökan ska omfatta högst 
två sidor i ett personligt brev 
plus budget. 
 Ansökan ska vara FFS 
kansli – se adress med mera 
på www.ffsa.se – tillhanda 
senast den 1 november 2009. 
 Juryn består av Lena 
Söderberg, Jörgen Gustafsson 
samt Krister och Marianne 
Inde.
 Mer info: krister@inde.nu, 
www.indenova.se.
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”Att snabbt hitta svara-
knappen på mobilen när det 
ringer då man inte ser vad 
som står och fingrarna känns 
stela är inte lätt…”

Mobiltelefoner kan vara 
svåra att hantera för den som 
inte ser – och ett fantastiskt 
hjälpmedel för den som lärt 
sig använda den. Med dagens 
mobiler kan man göra så 
mycket mer än ”bara ” ringa. 
 Du kan använda den som 
almanacka, adressbok, alarm, 
fickminne, anteckningsverk-
tyg, kamera, sköta din e-post, 
”googla” på Internet – och 
mycket mer! Med ett skärm-
läsningsprogram exempelvis 
”Talks” eller ”Mobile speak” 
kan personer med grav syn-
nedsättning i princip använda 
telefonen på lika villkor som 
seende. Med denna typ av 
program kan du höra hur 
mycket batteri som finns 
kvar, att du slagit rätt num-
mer, få nummer i telefonbok-
en upplästa, läsa och skriva 
kortare anteckningar och så 
vidare. 
 På flera av landets Syncen-
traler kan skärmläsningspro-
gram till mobiltelefoner för-
skrivas som hjälpmedel och 
när det gäller arbetssituation-
en kan i vissa fall både tele-

fon och skärmläsningspro-
gram anses som arbetshjälp-
medel – och bekostas av 
arbetsförmedlingen.  

Men ett problem många per-
soner upplever är att designen 
på mobiltelefonerna utvecklas 
åt ”fel” håll för personer med 
synnedsättning – och för per-
soner med andra funktions-
nedsättningar också för den 
delen... Det finns bara ett 
visst antal mobiltelefoner där 
det går att installera skärm-
läsningsprogram exempelvis. 
 Att köpa rätt telefon är inte 
helt enkelt. Det krävs att du 
själv måste ha vissa förkun-
skaper för personalen i butik-
erna kan inte alltid ge dig rätt 
hjälp. Modeller som fungerar 
relativt bra, slutar helt plöts-
ligt att säljas och efterföljande 
modell kanske inte fungerar 
på samma sätt.Telefonerna 
blir mindre och mindre, 
knapparna likaså. Menyerna 
kan vara svåra att orientera 
sig i och ljudkvaliteten kan 
variera från bra till mindre 
bra när modeller jämförs.  

På Härnösands Folkhögskola 
bedrivs för närvarande i sam-
verkan med Arbetsförmed-
lingen syn/döv/hörsel Nord, 
ett EU-finansierat projekt 

kallat Max Vision. Syftet med 
projektet är att minska den 
digitala klyftan mellan per-
soner med synnedsättning och 
den ”seende” världen  genom 
utbildning och genom detta 
också öka förutsättningarna 
till arbete. Den första kursen 
inom projektets ramar vände 
sig till personer på nybörjar-
nivå som vill utforska och 
lära sig behärska sin telefon i 
kombination med hjälpmedels-
program och omfattade 2 
veckor. Efter detta erbjöds en 
påbyggnadskurs med inne-
håll: att söka på Internet, 
mobiladresser, bokmärken, 
söka information, nedladd-
ning av program, installation 
av program mm.

Tord som både har en hörsel- 
och en synnedsättning an-
vänder ”Mobile Speak” som 
han erhållit från Syncentralen 
i sitt län. I samband med 
leverans av telefonen fick han 
en timmes introduktion och 
en lathund – efter den kunde 
han ringa men inte göra mer.. 
 Han är tacksam för den 
hjälp han fått via Syncentral-
en, men också glad att få 
denna chans att lära sig mer! 
Utbildning behövs verkligen 
och han har lärt sig hantera 
sin telefon på ett helt annat 

Digitala kurser för 
synskadade i Härnösand



25

sätt genom denna kurs. Tänk 
bara att få veta vad alla 
knapparna på telefonen har 
för funktion. ”Den här utbild-
ningen är unik och nödvändig 
för mig att kunna använda 
telefonen som hjälpmedel fullt 
ut!!” säger han.

Kerstin och Sylvia tycker att 
mobiltelefonen är ett suveränt 
hjälpmedel som du kan ha 
med dig överallt och som gör 
dig självständig. De vill lära 
sig få större användnings-
område för sin mobiltelefon. 
Utbildning är ett måste och 
att lära sig måste få ta tid. 
”Det är synd att de flesta 
personer med synskada – i 
alla fall äldre – bara kan 
ringa och svara med sin tele-
fon” – när det går att använ-
da den till så mycket annat  
och ”Om man vill följa med i 
utvecklingen så är det ett 
måste att hänga med”
 Alla är eniga om att det är 
ett bra alternativ att förlägga 
kursen till en Folkhögskola 
där man också träffar andra 
och kan skapa kontaktnät 
med andra i samma situation. 

Kontakta projektledare peter.
lundkvist@hfs.se för mer 
information

Lena Söderberg

Ovan: Sylvia Hedin och Catharina Månsson diskuterar 
var man kan hitta en bra telefon där man kan urskilja 
siffertangenterna i nuläget?
Nedan: Några av de vanligaste mobiltelefonerna där ”Mobile 
speak” och ”Talks” fungerar.
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Anders Nlsson och 
Anders Sennerö har 
besökt CSUN-
konferensen i Los 
Angeles, USA
 
I mitten av mars hölls den 24:
e konferensen om teknologi 
och funktionsnedsättning. Ett 
forum för synskadade, 
forskare, företagare, utbildare, 
utvecklare m.fl. att mötas och 
utbyta erfarenheter. Tack vare 
sin storlek kan konferensen 
hålla ett tydligt synspår, där 
dagarna är fyllda av parallella 
föreläsningar och ett rikt 
utbud av utställare. Även om 
det primärt är en nationell 
konferens, har den blivit 
mycket erkänd även interna-
tionellt, med deltagare från 
olika nationer. Att ta del av 
den tekniska utvecklingen i 
USA är viktigt, då runt 1,5 
miljoner invånare i landet 
läser punktskrift. 
 Både under föreläsningarna 
och i mässhallarna fanns, för 
oss, en hel del nyheter, där vi 
nedan valt att presentera 
några av dessa.

Det finns en hel del produkter 
kring GPS-navigring i kombi-
nation med punkt eller tal. 
Utvecklingen är spännande 
men i dagsläget inte 100-pro-
centig. Vi såg många nya inno-
vationer, men saknar fortfar-
ande en smidig och pålitlig 
produkt.  

 JAWS 10 har något som 
kallas ”tandem-session”, d.v.s 
möjligheten för två JAWS-
användare att arbeta mot en 
användares dator. Bägge kan 
alltså skriva och läsa i samma 
dokument på datorn. Även 
användbart om någon på 
distans behöver kunna ta över 
en dator exempelvis vid sup-
port, där det många gånger 
kan vara svårt att ge tydlig 
hjälp via telefonen.  
 I Supernova 11 finns nu 
möjligheten att ansluta två 
parallella skärmar (Dual-
MonitorSupport).
 Den nya versionen av 
Window Eyes (GW Micro), 
har nu på allvar börjat kon-
kurrera med JAWS och Super-
nova i USA. Många amerikan-
ska synskadade som vi träffa-
de hade gått över till Window 
Eyes.

 Fler företag (iZoom, Zoom-
Text m.fl.) har nu utvecklat 
förstoringsprogram på usb-
minne, för att användas på 
olika datorer.  

Ett intressant, pågående 
projekt är SeeScan som bygger 
på att man med en Smart-
Phone ska kunna få reda på 
vilka föremål kameran riktas 
mot. Använder sig av ett 
avancerat bildigenkännings-
program, som känner igen 
detaljer på föremål som ligger 
i en bilddatabas på Internet. 
Produkten demonstrerades 
genom att riktas mot sedlar, 
flingpaket, cd-skivfodral och 
läste då upp vad det var för 
föremål. Även extra informa-
tion, som innehållsförteckning 
o dyl. kunde också beskrivas. 
I framtiden är tanken att man 
ska kunna använda funktion-

Nästa digitala hjälpmedel 

SYNUTBLICKAR
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en i Symbiantelefoner och via 
Internet hämta information 
från en databas med en res-
ponstid på ca 1 sek.  Många i 
publiken såg ett annat använd-
ningsområde – ansiktsigen-
känning. Detta är dock i dags-
läget alldeles för komplext.  
Parallellt med detta projekt 
finns även SeeStar, som ska 
användas för navigering. 
 Matriskod (Voiceye) för 
uppspelning av ljud, att appli-
cera på exempelvis läroböcker, 
barnböcker, bilder, CD- skivor, 
livsmedel mm. Matris bestå-
ende av en figur på 1,5 x 1,5 
cm som med en speciell utrust-
ning läsa upp texten eller ett 
ljud kopplat till sidan eller 
produkten. 

Genomgående under föreläs-
ningarna nämndes vikten av 
att lärare, föräldrar och andra 
i den synskadades omgivning 
blir bra på synspecifika delar 
som punktskrift, hjälpmedel, 
orientering & mobility och 

ADL så att de kan fungera 
som ett gott stöd. 

Anders Nilsson och  
Anders Sennerö

Bildtext: Perkins nya punktskriftmaskin. Med lägre vikt, 
mindre tryckkraft vid skrivandet, tystare och inbyggd 
suddfunktion. 

ForumVision i samarbete med Föreningen för Synrehabilitering anordnar 
årets konferens:

Människa – Miljö i Samverkan
Tema: Studier och arbete
Pedagogen i Göteborg den 17 – 18 september 2009

Du är varmt välkommen att anmäla Dig. Kostnaden för hela konferensen är 1500 kr och 
inkluderar föreläsningar, workshop och diskussionsforum på kvällen 17 september med 
förtäring. Wokshopen på fredag är av utrymmesskäl begränsad till 40 personers deltagande – 
först till kvarn. Du som vill delta i workshop kan erbjudas enkel salladslunch för 50 kr extra. 
Kontaktperson: Kristina.eriksson@capio.se

Deadline för anmälan är 30 augusti 
All aktuell information finns på www.forumvision.org
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Lisa Marklund har 
besökt Forum visions 
workshop i orientering 
och förflyttning för 
barn på Syncenter 
Refsnæs i Danmark 18-
20 mars 2009. 

En gnistrande solig och kall 
marsdag lämnade vi ett (i alla 
fall i norra delarna) vintrigt 
Sverige för att landa i ett 
vårigt Kalundborg på Själ-
land i Danmark. Målet var 
en workshop i orientering 
och förflyttning för barn. 
Anordnade kursen gjorde 
Ewa Nielsen, Inger Berndt-
sson och Lisbeth Axelsson 
Lindh i Forum Visions regi. 
Ansvariga för programmet 
under dagarna var dock 
Syncenter Refsnæs och de 
mobilityspecialister som 
arbetar där. 
 Vi var 23 förväntansfulla 
människor från Syncentraler 
runt om i landet som deltog i 
kursen. Till yrket var vi syn-
pedagoger, anpassningslärare, 
arbetsterapeuter och sjukgym-
naster med varierande grad 
av förkunskaper i ämnet mo-
bility för barn.
 Boendet var förlagt till ett 
vandrarhem inne i Kalund-
borg medan kursen hölls på 
Syncenter Refsnæs ca 30 mi-
nuters promenad därifrån. 
Den goda maten och de dag-
liga promenaderna längs med 
havet till Refsnæs var fantas-

tiskt vackra och välbehövliga 
andhämtningspauser i ett full-
späckat schema med mycket 
långa och intensiva dagar. 

Första dagen ägnades fram-
förallt åt en presentation och 
rundvandring i de fina och 
ändamålsenliga lokalerna. 
Mobilityinstruktörerna Jan 
Bjørnshøj och Susanne Paul-
sen höll i största delen av 
programmet under dagarna. 
Refsnæs är ett nationellt 
syncenter för barn från hela 
Danmark inklusive Grönland 
och erbjuder utredningar och 
kurser för barn/ungdomar 
och dess nätverk men det 
finns också skola med möjlig-
het till internatboende för 
elever som behöver det. 
Skolan har just nu 41 elever, 
samtliga med ytterligare 
funktionshinder. På boende-
delen finns 46 platser i 5 
olika avdelningar beroende 
på ålder och hjälpbehov. 
Dessa platser används till 
skolelever men också för av-
lastning och vid utredningar. 
På varje boendeavdelning 
finns en utbildad mobility-
instruktör och mobility trä-
nas mestadels aktivt i vardags-
aktiviteterna. 
 Målet för mobilityutbild-
ning på Refsnæs är att ge 
barnen med grava synskador 
möjlighet att färdas så säkert 
och självständigt som möj-
ligt. Att barnen har flera 

funktionshinder är inte något 
hinder för att arbeta med 
mobility och det finns ingen 
riktig gräns för hur mycket 
mobilityundervisning ett barn 
kan få. De barn som inte går 
på skolan kan komma in för 
att starta upp mobilityträning-
en eller för att få undervis-
ning enskilt eller i grupp. 
Uppdragen som kommer till 
Refsnæs kommer från syns-
konsulenter ute i landet eller 
från föräldrar själva

Dagarna på Refsnæs började 
med ”Morgensang” med 
trumpetfanfarer och glada 
sånger och sedan följde en 
bra blandning av teori, prak-
tik och videosnuttar. Arran-
görerna bjöd verkligen på sig 
själva, sin kompetens och 
mängder av bra skriftligt ma-
terial. Att få undervisning 
och kunskapsutbyte med Dan-
marks främsta och mest er-
farna mobilityinstruktörer 
var fantastiskt givande. Och 
att samla 23 personer från 
svenska syncentraler, som 
med stort intresse och samlad 
erfarenhet diskuterar och 
utbyter funderingar är jätte-
bra och nyttigt. Att vi var tre 
sjukgymnaster med på work-
shopen gav också ytterligare 
en dimension till diskussion-
erna som inte alltid kommer 
med. Anpassningslärarna är 
inte så många kvar i Sverige 
idag och vi måste hänga med 

SYNUTBLICKAR

Den bästa mobilitykunskapen 
finns på Refsnæs
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i utvecklingen och försöka 
utveckla ett bra, fungerande 
sätt att med god kvalitet 
jobba med mobility för barn 
trots att det finns förhållande-
vis få gravt synskadade barn 
på varje syncentral.

Arrangörstrion tyckte inte 
att programmet var tillräck-
ligt ansträngande under dag-
tid utan hade dessutom klämt 
in grupparbete efter middag-
en och ända fram till 10-
tiden på kvällen. Det var 
visserligen bra men oerhört 
tröttande. Jag tror inte att 
någon av deltagarna hade 
några insomningssvårigheter 
på kvällarna. Första kvällen 
ägnades åt att försöka få 
fram olika frågor vi ville dis-
kutera eller få svar på under 
kursen. Det visade sig finnas 
mängder av frågor och det 
var bra att formulera dem 
redan innan kursen kom i 
gång på riktigt.
 Några av frågorna vi tog 
upp till diskussion var:
• När börjar man med mobil-
ity och hur?
• Pre-cane? Hur, när, varför?
• Hur gör man när barnet 
har flerfunktionshinder? 
• Hur jobba med mobility 
för synsvaga?
• Hur jobba med föräldrar-
na? Motivera, introducera
• Tips o idéer för kul öv-
ningar
• Den sjukgymnastiska 
aspekten – käpp/självständig 
förflyttning med tanke på 
den motoriska utvecklingen
• Syncentralens ansvar kont-
ra förskola/skola
• Kan man tillämpa den na-

tionella standarden?
• Hur mycket teknik ska 
man träna?
 
Det visade sig att man under 
dagarna lyckades beröra alla 
områden vi tog upp första 
kvällen. Alla kände att vi 
hade fått mer kött på benen i 
detta ämne och vi var alltså 
ett gäng nöjda men trötta 
svenskar som begav oss hem-
åt på fredagseftermiddagen.
 Stort tack FFS för stipen-
diet som gjorde det möjligt 
för mig att få åka på work-
shopen och stort tack till 
eldsjälarna i Forum Vision 
som ordnat kursen!

Lisa Marklund
Synpedagog och sjukgymnast 

på Syncentralen och BUH i 
Östersund 

Ovan: Inger Berndtsson 
och Ingrid Jernberg spelar 
stålband
T.h: Käppdiskussioner. 
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FFS-NYTT

Inger Berndtsson, Filosofie 
doktor och Lektor i special-
pedagogik, och Ulla Kroks-
mark, MA, Leg Arbetstera-
peut är väl kända inom syn-
världen, där de på olika sätt 
bidragit med vetenskapliga 
forsknings- och utvecklingsin-
satser inom områden som rör 
personer med synnedsättning 
alla åldrar; barn, tonåringar, 
vuxna och äldre. 
 Dessa två personer har en 
stor drivkraft att ständigt 
söka vidare och fördjupa sina 
kunskaper och dela med sig 
till andra. Nyckeln till fram-
gång i allt lärande är tron på 
att det faktiskt är möjligt! 
Inte minst har de bidragit till 
utveckling med sin senaste 
rapport ”Kunskapsutveckling 
inom synområdet – teorier 
och metoder inom rehabilite-
ring/habilitering inom synom-
rådet”. Pristagarna har nomi-
nerats av FFS medlemmar och 
är bägge värdiga mottagare 
av utmärkelsen Årets FFS:are 
2008!

Årets FFS-are

Ulla Kroksmark och Inger Berndtsson

Jag blev glad och väldig över-
raskad, säger Ulla Kroks-
mark. Jag kunde aldrig tänka 
mig att bli föremål för det 
priset. Men när man sansar 
sig så känner jag – och det 
kände jag starkt på konferen-
sen – att det har hänt något. 
 Rapporten har blivit väl-
digt väl mottagen, och det 
finns ett öppnare sätt att dis-
kutera forskning och nya 
fynd idag. Det finns en helt 
ny beredskap hos dem som 
arbetar kliniskt att ta till sig 
forskning, och det tycker jag 
är väldigt positivt. Det kan-
ske också beror på att forsk-
ningen har blivit mer tillgäng-
lig och att den går att appli-
ceras i det vardagliga rehabili-
teringsarbetet. Jag upplever 

att man är mer nyfiken, man 
frågar och vill veta mer, det 
gjorde man inte för några år 
sen.
 Det här kommer ju dem till 
del som behöver rehabilite-
ring, och har jag bidragit till 
det är jag nöjd, vilket är det 
väsentligaste för mig.

– Det känns som en stor ära 
och jag känner mig stolt och 
ser det som ett erkännande 
för det jag arbetar med i min 
forskning, säger Inger Berndts-
son. Extra roligt är det att 
kunskapsutvecklingen inom 
synområdet sätts i centrum, 
något som jag menar är 
avgörande för vårt områdes 
fortsatta utveckling och 
forskning.

Ny öppenhet för forskning,  
säger pristagarna
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Till nya suppleanter i FFS' 
styrelse, efter Anna-Karin 
Tjärnström och Emma Sahl-
sten, valdes:
Peter Linnstrand, tjänstledig 
ombudsman i SRF och oppo-
sitionslandstingsråd i Sörm-
lands läns landsting
samt
Anna Nilsson, chef för senior-
teamet, Stockholms syncen-
tral, som har återkommit till 
synrehabiliteringen efter ett 
mellanspel i Röda Korset och 
Folkbildningsrådet.

Hela listan lyder:
Lena Söderberg, ordförande
Catarina Reinestam Nelander, 
vice ordförande

Rolf Bergman, kassör
Anita Sjöberg, sekreterare
Catarina Hägg
Marie Karlsson
Ann-Margret Wikner 
Hellberg

Lena Seppä
Jan Eidvall
Peter Linnstrand, suppleant
Anna Nilsson, suppleant

Nya i styrelsen

www.polarprint.se
Luleå 0920-203430
Stockholm 08-4424270
Göteborg 031-3399990
Malmö 040-971700
Umeå 090-139572
Hultsfred 0495-14060

KURSER FÖR SYNPEDAGOGER
OCH SYNCENTRALS-TEKNIKER

Tors 10 sept - fred 11 sept 2009
Målsättningen är att framstående föreläsare skall dela med sig
av sina kunskaper i en avspänd atmosfär. Huvudtalare är Lasse
Eriksson, stå-upp komiker med allvar.

Kursen startar kl 10.00 torsd 10 sept och slutar kl 16.00 fredag 11 sept.
Kurserna hålls på Lustikulla konferens på Liljeholmsvägen 18 i Stockholm.
Program finns på vår hemsida.

Vi bor på Ibis Hotell, Västertorpsvägen 131, Hägersten, Stockholm.

Priser:
Kurs med mat och logi i dubbelrum, 1490 kr plus moms.
Tillägg för enkelrum 500 kr.
Kurs med mat men utan hotellrum, 990 kr plus moms.

Anmäl på info@polarprint.se eller genom att ringa till nämaste kontor.

Nya Synvärlden 
tar in annonser

Från och med 2009 tar Nya 
Synvärlden in annonser.
Vill du nå målgruppen – 
personer som arbetar inom 
synrehabilitering i vidaste 
mening – skickar du en an-
nons som pdf till Nya Syn-
världen, jan.wiklund@srf.nu.

Priser (färg/svartvitt)
Helsida 8000:-/6000:-
Halvsida  5000:-/3000:-
Hel tvåspalt 7000:-/5000:-
Hel enspalt  4000:-/2000:-
Halv tvåspalt 4000:-/2000:-
Halv enspalt  1500:-/1000:-
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Kalendern

Posttidning A

5 - 10 juli
ICEVI European Conference, 
Dublin
www.icevidublin2009.org/

14 - 17 juli
IMC 13 - International 
Mobility Conference, 
Marburg/Lahn
www.imc.blista.de/

23 - 27 augusti 
75th IFLA General 
Conference and Council, 
Milano
www.ifla.org/IV/ifla75/index.
htm

31 augusti - 2 september 
Association for the 
Advancement of Assistive 
Technology in Europe 
(AAATE), Firenze
(Inclusion between past and 
future: AT from adapted 
equipment to inclusive 
environments)
www.aaate2009.eu

3 - 4 september   
LVI-dagar, Växjö
www.lvi.se

10 - 11 september
PolarPrint kurs för synpeda-
goger/tekniker, Stockholm
www.polarprint.se

16 - 18 september 
TechShare 2009, London
www.rnib.org.uk/techshare

17 - 18 september
Fungerande arbetsliv för 
personer med synnedsättning, 
FFS/Forum Vision, Göteborg
www.forumvision.org

22 - 27 september
7th Deafblind International 
European Conference, 
Senigallia (Italien)
www.dbiconference2009.it

24 - 25 september 
Daisy International Technical 
Conference, Leipzig
www.daisy2009.de/en/
programme/international-
technical-conference.html

7 - 9 oktober
Hjälpmedelsinstitutets ID-
dagar, Stockholm
www.hi.se

15 - 17 oktober
Closing the Gap, 
Minneapolis
www.closingthegap.com 

22 - 23 oktober 
Syn - Kommunikation - 
Synskada/synproblem pga 
hjärnsynskada: Möjligheter 
till lärande, Örebro
www.spsm.se, www.ffs-a.se 

22 - 27 october 
World Federation of the 
Deafblind 9th Helen Keller 
World Conference & 3rd 
General Assembly, Kampala
www.wfdb.org

26 - 28 oktober
Skolforum, Stockholm
www.skolforum.com

12 - 15 november    
Getting In Touch With 
Literacy, Costa Mesa, 
California
www.gettingintouchwithliter
acy.com/

2010

13 - 16 januari  
BETT Information & Com-
munication Show, London
www.bettshow.com

21 - 25 mars
CSUN, San Diego (USA)
www.csunconference.org/

30 - 31 mars 
Third European Conference 
on Psychology and Visual 
Impairment, Vilnius 
www.synsraad.dk/
psychology/conference2010.
htm

13 - 15 april     
HAB 2010, 12:e Forsknings- 
och utvecklingskonferensen, 
Örebro
www.orebroll.se/
orebrokonferensen

5 - 6 maj   
7.e Nordiska handikapp-
historiska konferensen, Oslo

En utförligare version samt länkar till de flesta konferenserna finner du på Internetversionen av 
kalendern http://home.swipnet.se/macula-lutea/kal.html


