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Uppdraget
SPSM arbetar för att barn, unga 
och vuxna, oavsett funktions-
förmåga, ska få förutsättningar 
att nå målen för sin utbildning.
Vi ska veta vilka pedagogiska 
konsekvenser en synnedsättning 
kan få. Det stöd vi erbjuder kan 
handla om individens lärande 
och lärmiljö, pedagogers arbete 
eller verksamhet och organisa-
tion.
 Vårt stöd ska i första hand 
vara förebyggande och våra 
insatser ska komplettera kom-
munens och skolans egen kom-
petens.
 Vi ska bevaka omvärlden 
och de förändringar som sker i 
samhället. För att möta utveck-
lingen ska vi veta hur målgrup-
pernas behov av stöd ser ut 
och förändras, vilka kunskaper 
som finns tillgängliga och vad 
som saknas. Vi ska ta fram 
kunskapsunderlag, understödja 
forskning och utveckla metoder 
och strategier utifrån de behov 
som identifieras.

Utmaningar
Vi får signaler från intresse-
organisationerna att undervis-
ningen för elever med synned-
sättning inte alltid är tillgänglig 
och att eleverna inte upplever 
delaktighet i studiesituationen. 
Skolinspektionen har också 
konstaterat detta. 
 En uppgift för SPSM är då att 
behålla och utveckla kompe-
tens för att stötta de lärare och 

rektorer som har ansvaret att 
ge eleverna en bra lärmiljö. En 
annan utmaning är att fånga upp 
behov av metod- och mate-
rialutveckling för att förnya 
och producera metodmaterial, 
läromedel och läroverktyg.

Samverkan och kompetens-
utveckling
För att möta utmaningarna sam-
verkar SPSM och Resurscenter 
syn med specifik specialkompe-
tens både internt och externt.
 Som ett led i detta arbete har 
vi nyligen genomfört de årliga 
syndagarna, där regionala rådgi-
vare, rådgivare från resurscenter 
och Läromedelsavdelningen 
mötts för att omvärldsspana och 
dela med sig kunskap till varan-
dra.
 Våra teman har varit hur vi 
samverkar så att vårt stöd blir 
så effektivt som möjligt, hur 
vi väljer läromedel till elever 
med synnedsättning och ljudets 
betydelse för barnets möjlighet 
att ta aktiv del i sin lärmiljö. 
 Vi har även fått smakprov på 
filmer där elever med synned-
sättning berättar om sin skol-
gång, och vad som är betydel-
sebärande framgångsfaktorer. 
Vi har också fått glimtar ur en 
pågående forskning och fallstu-
die kring elevers skolgång.
 Resurscenter syn har även 
nordiskt och internationellt ut-
byte inom synområdet. NOVIR 
(Nordic Vision Research Gro-
up) verkar för informations- och 

erfarenhetsutbyte om utveck-
lingen i respektive nordiskt 
land. Vi skapar även förutsätt-
ningar för gemensam kompe-
tensutveckling och fortbildning 
byggd på gemensamma över-
enskommelser om angelägna 
områden. 

Framtiden
Vår generaldirektör har tagit del 
av signalerna från bland annat 
intresseorganisationer om beho-
vet av att stärka lärandesituatio-
nen för barn och unga med svår 
synnedsättning och blindhet. 
 Därför har ansvarsfördelning-
en inom myndigheten tydlig-
gjorts och Resurscenter syn har 
fått ett förstärkt uppdrag. Detta 
innebär bland annat att utveckla 
metoder och strategier för läs-, 
skriv- och matematikinlärning 
för punktskriftsläsande barn 
och elever samt följa elevernas 
måluppfyllelse för att anpassa 
det specialpedagogiska stödet 
till kommuner och skolor. 
 Resurscenter syn ska även i 
samverkan med universitet och 
högskolor, inom och utom lan-
det, initiera utvecklingsarbeten 
för att stödja punktskriftsläsan-
de barn och elever. Därmed kan 
SPSM bli en viktig mötesplats 
för forskning inom området.

Monica Thomsson
Resurscenter syn, SPSM
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LANDET RUNT

I norra Sverige är avstånden 
så stora att det här med regio-
nal samverkan med träffar och 
gemensamma utbildningar är 
svårt att få till. Trots det har 
syncentralscheferna ändå be-
slutat att personalen ska för-
söka träffas årligen i respektive 
yrkesgrupp för att diskutera 
gemensamma frågor som kan 
utveckla verksamheterna. Ibland 
sker träffarna via videokonfe-
rens och ibland genom fysiska 
träffar. Då synpedagoggruppen 
är så stor är fysiska träffar att 
föredra och i mitten av februari 
begav sig synpedagogerna från 
Norrbotten, Västerbotten och 
Västernorrland till Jämtland 
och Östersund för en gemensam 
yrkesträff. (Luleågänget fick åka 
ca 80 mil till regiondagen!)

I samband med detta passade 
FFS på att ordna en regional 
fortbildning som alla FFS-med-
lemmar i norra regionen samt 
andra intresserade inbjöds att 
delta i. 
 En halvdag fick vi lyssna på  
Christina Dahlin och Kerstin 
Jansson från syncentralen i 
Gävle och deras erfarenheter av 
arbetet med ”Enskild rehabilite-
ring i punktskrift i grupp”.
 Det var mycket intressant att 
lyssna till dessa två erfarna 
kvinnor och få ta del av deras 
arbete med att på syncentralen 
undervisa vuxna i punktskrift. 
De hade även med sig material 
och bilder att visa. Många blev 
väldigt inspirerade att dra igång 

grupper på hemmaplan.

Nästa halvdag var det dags 
för mer ”high-tec” när Mari-
anne Lerenius från Stockholms 
syncentral pratade om sitt arbete 
med mobiltelefoni och framfö-
rallt smartphones för personer 
med synnedsättning. Marianne 
hade med sig ett antal iPhones 
och många kursdeltagare hade 
egna vilket möjliggjorde en hel 
del praktisk övning i dubbel-
klick och trippelklick och andra 

Voice-over-kommandon. Vid det 
här laget har Marianne rest runt 
i stora delar av landet och delat 
med sig av sina kunskaper och 
erfarenheter hon fått under årens 
arbete med mobiltelefoni för 
personer med synnedsättning. 
Även denna föreläsningen var 
mycket uppskattad och många 
av oss fick med oss bättre kun-
skap och verktyg för att möta 
brukare som behöver hjälp att få 
till mobiltelefonanvändningen.

Punktskrift och hightech i 
Norra regionen

Deltagarna tittar på olika taktila material som Christina Dahlin och 
Kerstin Jansson från SC Gävle hade med sig.
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Det är mycket givande att få 
ta del av erfarenheter från syn-
pedagoger som arbetat mycket 
inom ett begränsat område och 
lärt sig mycket av det. Man får 
praktiska tips och råd utifrån 
erfarenhet och behöver inte upp-
finna hjulet igen.
22 personer deltog i fortbild-
ningsdagarna som var mycket 
uppskattade. 

Lisa Marklund
Synpedagog Östersund

Marianne Lerenius från Stockholms 
SC pratar om smartphones.

Stimulansdag 
kring punktskrift 
– Hur gör vi för att stimulera och motivera personer med stark 

synnedsättning att komma i gång med punktskrift? 
– Vad ska man börja med och vilka metoder ska man använda?  
– Varför är det viktigt att kunna punktskrift och hur lägger man 

upp undervisningen?

Synskadades Riksförbund erbjuder personal på syncentraler el-
ler folkhögskolor att komma och delta under en dag för att hitta 
lösningar på dessa frågor. 

Datum: onsdag den 13 november 2013 kl 10.00-16.00 
Plats:  Synskadades Riksförbund, Sandsborgsvägen 52 i 
Enskede.

Ur programmet:
 -  Nytt från punktskriftsnämnden 
 -  Diskussion kring material
 -  Några syncentraler berättar
 -  Frågor och svar kring undervisning i punktskrift
 -  Hjälpmedelsutställning 

SRF bjuder på lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Anmälan senast 1 november. OBS: Antalet deltagare är begränsat 
till tre personer per enhet. Anmäl dig via e-post till elaine.ken-
nedy@srf.nu

Har du frågor eller om du vill anmäla dig per telefon kontakta 
Bengt Troberg tfn 08-39 91 24 

Välkommen med din anmälan!
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Den 22 maj var det återigen 
dags för Östra regionens syncen-
traler att ha sin årliga konferens. 
Denna gång var det Visbys tur 
att anordna dagarna och som 
vanligt var det god uppslutning.  
45 personer träffades och fick 
chans till kompetensutveckling 
diskussion och trivsamheter.

Dag ett inledes med informa-
tion från Insyn om  ”Att använda 
smarttelefon och surfplatta med 
förstoring och tal” och vi fick 
se på Iphone/Ipad och jämföra 
med Androidbaserad telefon och 
surfplatta.
 Det gjordes på ett mycket peda-
gogiskt vis, så alla som föredrar 
det ena eller det andra kunde se 
skillnaden på dessa produkter 
och deras användbarhet. 
 Dagarna innehöll dessutom 
föreläsning med ögonläkare 
Lena Jacobson som pratade om 
”Det föränderliga panoramat 
av synskadeorsaker hos barn” 
Det gav oss möjlighet att se att 
mycket ändå förändrats under 
1900 talet. Hon pratade också 
om “Synfunktionen hos barn och 
ungdomar med hjärnskada” Att 
kunna se var dessa ungdomar 
befinner sig i dag kändes som ett 
lyft och vi blev alla påminda om 
vikten av att inte bara se på syn-
skärpa, utan det finns så mycket 
mer att fokusera på kring synen. 
 Som vanligt berättade Lena 
både pedagogiskt och intressant, 
vilket fångade allas uppmärk-
samhet.

 Ingegerd Fahlström från Got-IT 
Resurscenter berättade om HIPP 
– ”Haptik I Pedagogisk Prak-
tik” – ett projekt tillsammans 
med  CERTEC, Region Gotland, 
Horisont och SRF Skåne. Pro-
grammet gör det möjligt att rita 
digitala bilder som kan kännas 
av taktilt med en ritrobot. Tre 
barn med synnedsättning har un-
der två års tid deltagit i projek-
tet. Kanske har nya möjligheter 
öppnat sig för att blinda barn 
skall kunna delta i ämnet Bild 
om de får möjlighet att använda 
HIPP-programmet tillsammans 
med ritroboten?
 Dövblind-teamet på Gotland 
presenterade sig och berättade 
hur de arbetar i team, och en 
brukare var med och bidrog till 
hur livet blivit för honom som 
syn/hörselskadad.
 Sen presenterade alla syncen-
traler sina medarbetare och vad 
som pågår just nu, vi konstatera-
de att mycket händer på syncen-
tralerna i vår region.

Sista förmiddagen ägnades åt 
yrkesträffar, som vanligt blev det 
mycket diskussioner kring hur 
man arbetar på de olika cen-
tralerna. Den viktigaste frågan 
kändes ändå som teknikutveck-
lingen, hur arbetar vi med den? 
Vad skall syncentralerna erbjuda 
i framtiden och hur mycket skall 
vi kunna tillgodose våra brukare 
i den utveckling som pågår?

En liten guidad tur i Visby in-

nerstad erbjöds och den avslu-
tades med en gemensam mid-
dag, där alla fick möjlighet till 
mycket ”prat”.

Anita Leksäther
enhetschef, Syncentralen Visby

LANDET RUNT

Teknik och hjärna i Visby

Se SRF som resurs, 
inte som konkurrent

Jag skulle vilja se ett bättre sam-
arbete mellan syncentralen och 
rehabiliterade synskadade. På 
90-talet och i början på 2000-ta-
let fanns det mycket gruppverk-
samhet på Syncentralen, detta är 
något jag saknar och som jag tror 
skulle vara viktigt att ha kvar, 
eller starta upp igen. Det handlar 
om trovärdighet inför nysyn-
skadade. Vem kan förmedla de 
synskadades situation bäst, en 
seende eller en synskadad? Det 
handlar inte om att frånta Syn-
centralen dess roll som rehabili-
terande instans, utan det handlar 
om att berätta om hur det är att 
vara synskadad och ge nysynska-
dade en bild av hur man klarar 
av sin vardag. Jag tror (och jag 
har ingen forskningsbakgrund 
att lägga fram som bevis för mitt 
argument) att det skulle vara lätt-
are och ge ett snabbare resultat 
om synskadade fick berätta om 
sin vardag för grupper av nysyn-
skadade.

SRF Dalarna
Annika Östberg, ordförande
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För tredje året i rad 
hölls årets LVI-dagar på 
vackra Kosta Boda Art 
Hotel. 
LVI fortsätter sin långa tradition 
av att ordna vidareutbildning för 
personal inom synrehablitering-
en. Programmet var i år ovanligt 
inspirerat av tips från deltagarna 
själva och sedan sammansatt 
av LVI tillsammans med Peter 
Lewis, ansvarig för optikerpro-
grammet på Linnéuniversitet. 
Utöver (de ofta återkommande) 
deltagarna från främst AF och 
syncentralerna medverkade i år 
även optikerstudenter.
 Första föreläsningen bjöd på en 
återkommande talare. Gunvor 
Wilhelmsen från Högskolan i 
Bergen föreläste kring hur visus, 
synfält och ögonmotorik på-
verkar varandra, och hur denna 
kunskap kan användas inom det 
synpedagogiska arbetet för barn 
och vuxna med synnedsättning 
orsakad av ögonsjukdom, svag 
ögonmotorik eller en neurolo-
giska skada/sjukdom. Det är 
intressant hur Gunvor utöver 
svagsynthet och grav synskada 
använder begreppen ”Synsfor-
styrrelser” och ”synsvansker”. 
Forskningen har visat att grup-
pen som har visuella problem är 
betydligt större än vad man kan 
tro. Gunvor talade vidare bl a 
om de synproblem som uppstår 
efter stroke och t ex hur ögonrö-
relserna påverkas och kan tränas 
vid läsning.
 Dagen fortsatte med ytterligare 

information om ögonrörelser 
genom Antonio Filipe Macedo 
från Universidade do Minho i 
Portugal. Han talade bl a om 
hur ögonrörelsekontroll påver-
kas när en patient utvecklar ett 
skotom och olika strategier för 
att kompensera för okulomoto-

riska svagheter. AMD leder till 
instabil fixation och planering 
och utförandet av ögonrörel-
ser försämras. Utvecklande av 
”prefered retinal locus” (PRL) 
är ett viktigt steg mot förbättrad 
visuell prestanda. Träning av 
okulomotorisk kontroll med rör-

Ovan Antonio Felipe Macedo, nedan t.v Gunvor Wilhelmsen, nedan t.h. 
Keziah Latham.

Ögonmotorik och 
operativsystem på LVI
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liga aktiviteter verkar mycket 
lovande. Detta tillsammans med 
att ändra hur text presenteras 
kan vara ett bra sätt att kompen-
sera. Använd gärna rörlig text.

Sista passet på torsdagen höll 
LVI själva i genom Claudio 
Quitral och Magnus Bringhed. 
Status och jämförelse av de 
vanligaste operativsystemen 
med touch tillsammans med 
hjälpmedelsprogram, förstoring 
och skärmläsare. Claudio kom 
med konkreta tips på frågeställ-
ningar att tänka på innan man 
väljer operativsystem. Magnus 
talade om vilka variabler som 

påverkar en bildkvalité och 
sammanfattade fördelarna med 
att använda modern teknik.

Fredagen inleddes med Keziah 
Latham från Anglia Ruskin 
University i Cambridge. Hen-
nes föredrag tog upp funktionell 
syn och synfunktion – vad kan 
vi lära oss av forskningen? 
Keziah har lång erfarenhet av 
forskning, inte bara synfunktion 
och funktionell syn utan även 
om rehabiliteringsbehov. Hon 
visade på ett tydligt sätt hur 
svårigheter med funktionell syn 
påverkas av synskadans svå-
righetsgrad, synfältsförlust och 

psykosociala faktorer. 
 Avslutningsvis talade Peder 
Wibom ifrån Riegens A/S, 
Odense om belysningsplane-
ring ur ett framtidsperspektiv. 
På ett underhållande gav Peder 
deltagarna fakta och kontreta 
exempel från sin långa arbets-
livserfarenhet av belysnings-
planering. Han talade också bl 
a om hur ljuset påverkar oss, 
hur extremt ljuset varierar hela 
tiden samt vad som är viktigt att 
tänka på vid olika arbetsplatser.

Magnus
LVI

LANDET RUNT

forts från sid 7:

Förstärkt stöd till 
punktskriftsläsande barn

I ett nyligen taget beslut 
inom Specialpeda-
gogiska skolmyndig-
heten (SPSM) förstärks 
stödet till punktskrifts-
läsande barn och 
ungdomar. 

Bakgrunden är att SPSM:s Re-
surscenter syn fått signaler från 
intresseorganisationerna om att 
undervisningen för elever med 
synnedsättning inte är fullt ut 
tillgänglig och att eleverna inte 
upplever delaktighet i studiesi-
tuationen. Skolinspektionen har 
också konstaterat detta. 

 – Punktskriftsläsande barn och 
elever har svårt att nå målen i 
grund- och gymnasieskolan och 
det är viktigt att vi stärker lärsi-
tuationen för den gruppen, säger 
Monica Thomsson, enhetschef 
på Resurscenter syn. 
 – Förr fick punktskriftslä-
sande elever sin undervisning 
vid specialskola med en sär-
skild läroplan som inkluderade 
kompenserande tekniker. Men 
i senare läroplaner finns inte 
de riktlinjerna kvar. Punktskrift 
nämns över huvudtaget inte, 
berättar Monica Thomsson.
Beslut om tydligare ansvarsför-

delning

I ett nyligen taget beslut av 
SPSM:s generaldirektör Greger 
Bååth tydliggörs organisation 
och ansvarsfördelning för punkt-
skriftsläsande barn och elever.
I beslutet står bland annat att 
SPSM:s avdelning Nationella 
resursen 
•		ansvarar	för	och	ska	samordna	

förfrågningar som rör barn och 
elever med svår synnedsätt-
ning eller blindhet som har 
punktskrift som sitt blivande 
eller sitt aktuella läsmedium. 
Insatserna ska genomföras i 
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samverkan med aktuell regio-
nal avdelning.

•		ansvarar	för	att	erbjuda	kom-
petensutveckling om punkt-
skriftsläsande barn och elevers 
utbildning, som vänder sig till 
myndighetens medarbetare. 
Kompetensutvecklingen ska 
genomföras i samverkan med 
aktuell regional avdelning.

•		ska	ansvara	för	och	bistå	
SPSM:s Läromedelsavdelning 
när de utvecklar material som 
rör punktskriftsläsande barn 
och elever.

•		ska	utveckla	metoder	och	
strategier för läs-, skriv- och 
matematikinlärning för punkt-
skriftsläsande barn och elever.

•		ska	följa	de	punktskriftslä-
sande elevernas måluppfyl-
lelse för att kunna anpassa det 
specialpedagogiska stödet till 
skolhuvudmännen.

•		ska	tillhandahålla	en	verksam-
het som gör att SPSM kan bli 
en mötesplats för forskning 
inom området punktskriftslä-
sande barn och elever.

•	ska	samverka	internationellt	
inom området.

•		ska	ansvara	för	samverkan	
med universitet och högskolor 
både inom och utanför landet i 
frågor som rör punktskriftslä-
sande barn och elever.

•		ska	initiera	internt	och	externt	
utvecklingsarbete avseende 
frågor som rör punktskriftslä-
sande barn och elever. 

Ett välkommet och viktigt 
beslut
 – Vi välkomnar beslutet som 
känns oerhört viktigt för just 
den här målgruppen, säger Mo-
nica Thomsson. Utan en samlad 
specialkompetens riskerar vi att 
gruppen barn och elever med 
punktskrift som läsmedium inte 
får en undervisning, som är så 
jämlik seendes som det vore 
möjligt att göra den. Vi riskerar 
även att undervisningen blir 
ojämlik inom gruppen punkt-
skriftsläsare, beroende på var i 
landet man bor.
 Ansvaret för en fungerande ut-
bildning för punktskriftsläsande 
elever vilar på olika instanser, 
som finns på olika nivåer med 
olika ansvarsområden och med 
olika styr- och regelverk.  För-
enklat kan det uttryckas att 
kommunen har ansvaret för 
undervisningen enligt skollag 
och läroplaner, landstinget har 
ansvaret för elevens studietek-
niska utrustning och staten har 
i form av SPSM ansvaret för 
det specialpedagogiska stödet 
utifrån de behov som uppstår 
som konsekvenser av synned-

sättningen. 
 – Staten har dessutom ett 
ansvar att anordna kurser och 
utbildningar på olika nivåer vid 
universitet och högskolor för 
personal som ska undervisa barn 
och ungdomar med synnedsätt-
ning. Stockholms universitet har 
i sitt regleringsbrev ett särskilt 
ansvar för detta. En försvårande 
omständighet är att det i Sverige 
saknas disputerade inom syn-
området med lärarexamen som 
grund, avslutar Monica Thoms-
son.

Anki Bergström
SPSM

Ögats dag 
Den 10 oktober firas Ögats dag 
eller World Sight Day- utlyst 
av Världshälsoorganisationen. 
På Norra Latin i Stockholm 
inbjuds allmänheten till före-
drag, panelsamtal och fika. En 
av föredragshållarna professor 
Elisabet Agardh, Synskadades 
Riksförbunds Ögonvårdspris-
tagare 2008, talar om ögonska-
dor vid diabetes. 
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Nyheter på Svensk syn

Packat med folk var det, i 
trånga lokaler, men tekniken var 
liten och behändig och lät sig 
väl presenteras ändå.

ICAP presenterade något som 
vid första titten såg ut som en 
ren nördprodukt, BrainPort 
V100, en kamera i form av ett 
par glasögon som presenterar 
sin bild via en 20x20 punktdis-
play på tungan (!). Men, som 
ICAP förklarade, den som har 
lärt sig Optacon en gång har 
inga svårigheter att tolka bilden. 
Andra kan lära sig. Man kan 
se stolpar, övergångsställen, 
och till och med bokstäver om 
skylten är stor nog. Särskilt för 
dövblinda skulle den kunna ge 
ledning.
 Punkter var också poängen i 
ICAPs andra produkt, Tactile-
View. Det är ett datorprogram 
som kan göra utskrifter på en 
vanlig punktskrivare från bilder 
som kan hämtas exempelvis 
från internet. Kartor är ett 
användningsområde, allra helst 
som det går att bearbeta bilden i 
programmet och skriva in texter 
som kan kännas av med en 
talande penna. Kartor kan också 
hämtas ner från en särskild 
databas varvid de inte behöver 
bearbetas.

Svea är ett talande och taktilt 
armbandsur från Iris Media. Så-
väl punktskriften som talfunk-
tionen är tydliga. Priset ligger 
under 3 000 kronor.

LVI har praktiskt taget gjort 
färdig Örjan Nordells nya lätta 
vita käpp som presenterades på 
Svensk syn. Käppen är gjord av 
kolfiber, handtaget av kork, den 
är tvådelad och doppskon som 
man arbetat länge med är gjord 
av metall. Den kan inte brytas 
av – går den sönder splittras den 
längs med, sa LVI som har pro-
vat även den saken. Seriepro-
duktion påbörjas hösten 2014.

Dolphin presenterade sin ut-
veckling av Guide som man har 
fått pris för från PTS. Den be-
står av en punktdisplayversion 
varifrån man kommer åt alla 
funktioner inklusive inloggning 
i Legimus där man kan komma 
åt Daisy-böcker som kan läsas 
på punktdisplayen. Förutsätt-
ningen är givetvis att boken 
har text, inte bara inläsning. 
Det hela ska finnas att använda 
2014.

PolarPrints Prodigi är en hy-
brid av läs-tv och läsmaskin där 
man kan välja vilket läge man 
vill använda från gång till gång. 
Ett papper kan OCR-läsas in på 

en android som man kan behålla 
och titta i eller få texten upp-
läst i, men om man så önskar 
kan man få den till en tv-skärm 
istället. Androiden fungerar som 
en vanlig sådan, men de flesta 
funktionerna typ e-post dröjer 
något, berättade PolarPrint. 
Emellertid är den försedd med 
usb så om man har bråttom kan 
man plocka in de scannade bil-
derna nån annanstans.

För den icke-tekniska, huma-
na sidan svarade den här gången 
pedagogen och ekonomen Sigge 
Birkenfalk som förklarade vad 
kommunikation betyder. De två 
första stavelserna i ordet borde 
ha lärt oss att det är något man 
gör tillsammans, sa han, men 
tyvärr tror alltför många att det 
bara handlar om att trycka på en 
sändknapp så kommer det fram 
automatiskt.
 Men vi tar inte in mer än vi 
kan, och vad vi kan beror på 
våra förväntningar. Den som ska 
förklara för en klient (ett ord 
han föredrog framför brukare) 
exempelvis vad en ny apparat 
klarar av måste först sätta sig i 

Prodigi

Förhandsvisning av 

Marknadens lättaste teknikkäpp

LANDET RUNT
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klientens situation. Exempelvis 
genom att oupphörligt fråga 
”hur då, menar du”, ”varför 
det”, ” hur menar du”, ”varför 
gör du så där”. Gör dig naiv, ta 
Niklas Källner (Skavlans med-
hjälpare) som förebild istället 
för Sverker Olofsson. Då får du 
veta mycket mer om vad klien-
ten behöver, tycker och vill. Och 
chansen ökar att klienten fak-
tiskt får den bästa lösningen.

JW

Sigge Birkenfalk tillsammans med 
Iris’ Jörgen Andersén samt åhörare.
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Den tolfte september var 
det dags för Forum visions 
årliga konferens. Temat i år 
var barn och ungdomar med 
synnedsättning. 
Dagens första föreläsare var 
Tove Söderqvist Dunkers. Hon-
arbetar på Specialpedagogiska 
skolmyndigheten som rådgivare 
och verksamhetsutvecklare. 
Dessutom har hon skrivit två 
uppsatser där hon intervjuat 
synskadade barn och ungdomar 
om deras delaktighet i kamrat-
kulturen i skolan. 
 – Det är många som upplever 
ensamhet, säger hon. Många 
situationer är svåra som att gå ut 
på rast, att hitta sina kompisar, 
att kunna vara med i samtalet 
och att hitta gemensamma akti-
viteter att vara med i. 
 Hon beskriver skolgårdar 
där det pågår bollspel alldeles 
utanför dörren och hur elever 
med synnedsättning därför blir 
stående utanför entrén i väntan 
på att rasten skall ta slut. 
 – Mycket hänger på att de 
vuxna i skolan blir medvetna 
om problemet. 

För att hjälpa eleven att bli en 
i gänget kan lärarna ordna orga-
niserade aktiviteter någonstans 
på skolan. Det kan vara allt från 
lek till spel eller musik. 
 – Då blir det enklare att söka 
kontakt. Man har ju ett gemen-

samt intresse att prata om. 
T ove Söderqvist Dunkers 
menar att mycket i grund och 
botten handlar om tillgänglighet 
till det sociala samspelet, till den 
fysiska miljön och till undervis-
ningen. 
 – En förutsättning för att kunna 
vara med är att man har det 
som krävs för att själv kunna 
vara aktiv i undervisningen och 
i grupparbeten. Det innebär 
tillgång till alternativ lärverktyg 
och hjälpmedel. 

En annan nyckelfaktor för att 
öka gemenskapen och delaktig-
heten i klassen är att eleven med 
synnedsättning inte blir placerad 
på sidan om. 
 – Här finns en direkt kopp-
ling mellan hur mycket tid man 
tillbringar isolerad i ett eget rum 
eller i assistentens rum och hur 
lätt det är att få kontakt med 
klasskompisarna, säger Tove 
Söderqvist Dunkers. 
 Eleverna använde sig av olika 
strategier för att få kontakt. En 
pojke lyssnade på rösterna och 
visste sedan vilka som brukade 
sitta vid datorn och vilka som 
brukade vara ute och spela fot-
boll.  En flicka beskrev hur hon 
”liksom lite nonchalant brukade 
hänga på någon kompis som 
fanns i närheten” för att på det 
sättet komma med i ett socialt 
sammanhang.  

 – Här gäller det dock att veta 
vad som är socialt accepterat i 
kamratkulturen för det är ju inte 
riktigt samma strategier man 
kan använda sig av i årskurs två 
som i årskurs nio, säger Tove 
Söderqvist Dunkers. Det anses 
inte okej att gå runt och fråga 
”kan jag vara med” eller ställa 
massor av frågor.
 Eleverna hade många förslag 
på hur undervisningen och 
kamratrelationen kan underlät-
tas. De såg inte i första hand sin 
egen funktionsnedsättning som 
en barriär utan hade förslag på 
vilka hjälpmedel som saknades 
eller hur man skulle kunna göra 
på ett annat sätt i undervisning-
en. 
 – Väldigt mycket av det som 
gjorde att de hamnade på sidan 
av handlade om brist på exem-
pelvis punktskrift. När de andra 
eleverna hade tillgång till en 
text hade de inte det. 

Det värsta eleverna visste  
var att inte få någon verbal re-
spons. I kamratkulturen handla-
de deras önskemål därför bland 
annat om att man beskriver när 
man kommer och går. 
 – På en del fritidshem har man 
samling innan rasten och be-
rättar vad man skall göra. Det 
fungerar väldigt bra säger Tove 
Söderqvist Dunkers. 

Barn på Forum Vision:  
Ensamhet och skoldatorer

LANDET RUNT
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Nästa talare var Eva Åström 
som är lektor vid Lunds uni-
versitet på institutionen för 
service management och tjäns-
tevetenskap. Hon har skrivit 
en avhandling som handlar om 
förskrivningen av datortek-
niska hjälpmedel till barn med 
synnedsättning. Enligt henne 
hade man från syncentralernas 
sida ett stort fokus på själva 
förskrivningen men när barnen 
hade fått datorn och lärt sig 
fingersättningen så skulle ju 
datorn användas i skolan och i 
hemmen och där stötte man på 
problem. 
 – Ofta slutade det med att bar-
nen själva fick bli expert på sina 
hjälpmedel. 
 Undersökningen visade att det 
fanns en stor brist i kompeten-
sen hos föräldrar och skolperso-
nal när det gällde att använda de 
datortekniska hjälpmedlen och 
hjälpa barnen att hantera dem.
 – Det får väldigt stora kon-
sekvenser för när datorn inte 
fanns tillgänglig gick skolarbe-

tet i stå, säger Eva Åström. 

Hon ser på förmedlingen av 
datortekniska hjälpmedel som 
ett sätt att genomföra olika pro-
jekt: att barnet skall bli socialt 
delaktig, självständig och lära 
sig olika saker. Här kan elevens 
stödperson hjälpa till att för-
medla kontakten, att diskutera 
med lärarna så att man försöker 
tillgodose alla tre projekten. 
 – Har man inte den stödper-
sonen så ligger allt ansvar hos 
eleven själv eller hos lärarna, 
säger Eva Åström. Jag skulle 
vilja se att ansvaret ligger hos 
lärarna som måste ta ett stort 
ansvar för alla elever. 
 Hon märkte dock att det till 
en stor del fasades ut och lades 
på stödpersonen som då fick 
ett större ansvar än vad hon 
eller han hade mandat för. 
Därför önskar Eva Åström 
att man kunde tänka i helhet 
och projektsammanhang och 
fundera över hur man över tid 
skall kunna skapa en miljö där 

del aktighet och samverkan för 
alla elever i skolan finns. Då 
skulle man också kunna skapa 
en miljö där de olika personal-
kategorierna, barnet självt och 
för äldrarna tillsammans kan 
disku tera vad som är resurserna, 
de kritiska punkterna och hur de 
kan lösa eventuella problem.  
 – Många gånger har eleverna 
väldigt klar uppfattning om vad 
man skulle kunna göra och vad 
som inte fungerar. 

Eva Åström trycker på vikten 
av verbal information. Ett 
exempel är när rasten närmar 
sig. En seende elev ser det på 
klockan och kan snabbt kasta 
ner sin penna och rusa ut. 
 – Skall du släcka ner datorn 
och stoppa ner sladdarna tar det 
mycket längre tid. Hade läraren 
sagt att ”nu är det fem minuter 
kvar” så hade eleven med syn-
nedsättning också hunnit packa 
ihop. 
 Ett annat tips är att man tänker 
till kring schemaläggning och 

Ulla KroksmarkKim de Verdier och Tove Söderqvist 
Dunkers

Eva Åström
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har så många lektioner som 
möjligt i ett och samma klass-
rum. Då slipper eleven med 
synnedsättning tidskrävande 
förflyttningar. Ytterligare ett 
tips är att se till att barnet inte 
kommer ensamt ut på lunch-
rasten för då är sannolikheten 
stor att han eller hon även får 
sitta ensam i matsalen. För att 
undvika detta blir det ofta så att 
stödpersonen äter tillsammans 
med eleven. 
 – Då missar man ju möjlighe-
ten till social delaktighet med 
jämnåriga. Det är ju det som 
skolan skall stötta en i, säger 
Eva Åström och tillägger att 
här finns mycket som eleverna 
tyckte att skolan skulle ta på all-
var och hitta lösningar på. 

Efter lunch var det dags för 
Sara Backström Lindeberg att 
berätta om sin forskning kring 
hur barn med synnedsättning 
använder ljud som informa-
tionskälla i sin skolmiljö. Med 
hjälp av detta kan de få till-
gång till meningssammanhang, 
sociala kontakter och händelser. 
Musikläraren och rådgivaren på 
Specialpedagogiska skolmyn-
digheten berättar om en pojke 
i gymnasiet som känner igen 
sina klasskamraters och lära-
res röster, fotsteg, andetag och 
rasslande nyckelknippor. Det 
fungerar bra i klassrummet som 
är relativt tyst men ute i kor-
ridoren, som är en stor ljushall, 
får han problem. 
 – Han beskriver att det blir en 
kompakt ljudmatta av röster och 
han kan bara uppfatta enstaka 
ord från dem som står närmast. 
 Det är enligt Sara Backström 
Lindeberg ingen bra idé att 

arbeta för att det skall bli så tyst 
som möjligt i skolan. Istället 
gäller det att se till att utbudet 
av ljud blir begränsat. Man 
kan till exempel jobba med hur 
många som vistas i varje rum på 
fritids så att det inte är jätte-
många barn i jättestora rum.  
 – 45 barn i ett rum med sten-
golv och stenväggar där akti-
viteten är prat och lek gör att 
hörselintrycken nästan slås ut. 

Det jobbas en hel del med att 
skolor skall se vackra ut visuellt 
men Sara Backström Lindeberg 
anser att ljudmiljön ofta för-
summas. Hon tror att det beror 
på att synen ofta är så dominant 
för seende. 
 – Om det är en slamrig matsal 
så funkar man med hjälp av 
synen och då går det att koppla 
bort ljudet. 
 Inom hörselvården arbetar 
man mycket med ljudmiljöer 
men det görs inte alls i samma 
utsträckning inom det som Sara 
Backström Lindeberg kallar 
synsvängen. 
 – Även där tror jag att man 
är fokuserad på synen och det 
visuella. 

Dagens sista talare var psy-
kologen Kim de Verdier som 
även hon arbetar på Specialpe-
dagogiska skolmyndigheten. 
Hon har genomfört en fallstudie 
där hon följt sju barn med grav 
synnedsättning för att se hur 
de klarar sig i skolan. Där har 
hon intervjuat eleverna, de-
ras föräldrar och en lärare till 
varje barn.  Bland annat har hon 
fokuserat på hur barnen använ-
der sig av punktskrift. Samtliga 
elever lärde sig punktskrift i 

tidig ålder. Trots detta var det 
bara en av dem som i årskurs 
nio använde skriften som sitt 
huvudmedium.  Kim de Ver-
dier pekar på lärarnas bristande 
kompetens i punkskrift som en 
av flera orsaker till detta. 
– Dessutom tyckte flera av bar-
nen att läsningen tog för lång 
tid och då tappade de motiva-
tionen. 
 En flicka förklarade det som 
att ”punkten det är inte min grej 
längre”. Läsningen gick för 
långsamt jämfört med klass-
kompisarna och därför valde 
hon att lyssna på talböcker 
istället. Någon såg litegrann och 
föredrog därför svartskrift.  En 
pojke hade som barn tyckt att 
det var ”supercoolt att ha ett 
eget språk” men när han blev 
tonåring fick han dåligt själv-
förtroende. Nu ville pojken inte 
sticka ut utan gjorde allt för att 
smälta in som en i mängden i 
klassen. Det ledde bland annat 
till att han undvek punktskrift. 
Pojken var inte ensam om att 
må dåligt i skolan. Flera av 
eleverna upplevde kamratpro-
blem, uppvisade stress och 
psykosomatiska symptom. Spe-
ciellt utsatta var de som hade 
flera funktionsnedsättningar. 
 – Det är viktigt att vara upp-
märksam på tecken på psykisk 
ohälsa, säger Kim de Verdier. 

Hur gick det då för eleverna 
prestationsmässigt? Kim de 
Verdier berättar att en av dem 
följde särskolans kursplan men 
utvecklades positivt.  Samtliga 
elever nådde kunskapsmålen 
och fick som grupp tillfredsstäl-
lande betyg. Två av eleverna 
var högpresterande. Tre elever 

LANDET RUNT
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hade dock anpassad studiegång 
då skolan misslyckats med 
att anpassa ämnen som idrott, 
slöjd, teknik och hemkunskap. 
En pojke sade så här om att han 
inte läste hemkunskap ”Det där 
är ju inte så bra, för det är ju 
saker jag skulle behöva kunna. 
Men det får jag väl ta igen nå-
gon gång”. En annan av elev-
erna var högpresterande i både 
teoretiska och praktiska ämnen. 
Föräldrarna beskrev det som att 
anpassningarna fungerat väldigt 
bra och att lärarna ”har tänkt på 
henne”. Som en del i studien 
bad Kim de Verdier eleverna 
fundera på vad som kunde för-
bättras. De pratade bland annat 
om hur viktigt det var att ha en 
öppen dialog mellan lärare, elev 
och förälder samt att läraren 
måste känna till elevens funk-
tionsnedsättning och hans eller 
hennes förutsättningar. 
 – Det gäller att avdramatisera 
funktionsnedsättningen och 
hitta lösningar, säger Kim de 
Verdier. Attityden är viktig. Det 
gäller att utgå ifrån att det skall 
gå bra. 
 Även arbetsterapeuten Ulla 
Kroksmark var på plats. Hon 
inledde konferensen genom att 
presentera boken Se på mitt 
sätt som hon är redaktör för. Då 
jag är en av bokens författare 
och dessutom medverkat i Ulla 
Kroksmarks tidsgeografiska 
studie, som hon senare pre-
senterade, väljer jag att varken 
skriva mer om hennes föredrag 
eller om boken. 

Eva Fridh 

Vill du vara med i vårt nätverk 
för kommunala synpedagoger 
i skolan? Vi träffas två gånger 
om året. Nästa gång träffas vi på 
Resurscenter syn, Stockholm, 
Rålambsvägen 32B.
 En kommunal synpedagog ger 
stöd till lärarlag, enskilda pe-
dagoger, elever, assistenter och 
föräldrar och ger konkreta lös-
ningar i skolarbetet. Vi hjälper 
till att förbereda och planera för 
att ta emot en elev med nedsatt 
synförmåga. Vi lär eleven an-
vända sina hjälpmedel. Behöver 
eleven lära sig punktskrift kan 
vi ge stöd till både pedagoger 
och elever. En viktig uppgift är 
att hjälpa till vid beställning av 
läromedel.
 På våra träffar har vi olika 
teman. Det kan vara CVI, 
matematik, nya uppsatser inom 
synområdet med mera. 
 Den 14 maj träffades vi på 

Gotland. Denna gång fokuse-
rade vi på elever med synsvag-
het. Vi visade varandra material 
och diskuterade arbetssätt och 
metoder.
 Vi som träffas kommer från 
Uppsala, Stockholm, Gävle, 
Gotland och Västerås. Några 
rådgivare från Spsm:s östra re-
gion brukar vara med. Vi önskar 
bli fler. Om du vill vara med 
i vårt nätverk ta kontakt med 
kristina.bilius@uppsala.se. 

Nätverksträff

Synpedagognät 
söker medlemmar

Nationell konferens om personer 
med flerfunktionsnedsättning
Den 10-11 mars 2014 ar-
rangerar Nka, nationellt 
kompetenscenter anhöriga, i 
samarbete med FUB, SRF och 
Föreningen JAG en konferens 

i Stockholm på temat Livets 
möjligheter.  Information om 
konferensen kommer att finnas 
på www.anhoriga.se.
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RP är en på flera sätt 
märklig sjukdom – svår 
att förstå och förklara 
både för den som har 
sjukdomen och för den 
som lever i dess närhet. 

Hur det är att leva med RP beror 
naturligtvis på sjukdomens art, 
den yttre omgivningen och inte 
minst hur man hanterar sin RP 
som individ. 
 Själv visste jag inte att jag 
hade sjukdomen förrän jag för 
några år sedan och drygt femtio 
började få problem med försäm-
rat mörkerseende, ljuskänslighet 
och synfältsbortfall. När jag fick 
min diagnos kom det som en 
chock för mig och mina närmas-
te. Samtidigt fick en del pin-
samma händelser, som att stöta 
omkull saker och  inte känna 
igen folk. sin naturliga förkla-
ring liksom mina tilltagande 
besvär med trötthet, huvudvärk 
och andra stressymptom.
 Självklart brottas jag liksom 
andra retinitiker med själva ”in-
tegrationsprocessen” och kän-
ner igen mig i beskrivningen av 
frustrationen över saker jag inte 
längre klarar av, kluvenheten 
mellan att ibland vara fullt se-
ende och ibland synskadad och 
inte minst oron över framtida 
arbete, yrkesidentitet, ekonomi 
och fortsatt synförsämring.

Boken förmedlar på ett över-
skådligt och tydligt sätt en 
helhetsbild av sjukdomen. Den 

innehåller en mängd informa-
tion som beskriver sjukdomen 
från olika infallsvinklar, ger 
värdefulla råd och tips om hur 
man hanterar vardagen och 
vilket stöd och vilken hjälp som 
finns att få från olika instanser. 
Där finns också många konkreta 
exempel som gör att man känner 
igen sig och lättare kan förklara 
sina synsvårigheter för andra 
utan att känna sig dum.  Min 
fru tycker att boken är mycket 
informativ och ger en ökad 
förståelse för mitt synhandikapp 
och en bra vägledning i hur man 
ska hantera olika situationer 
som uppstår.
 För min egen del hade jag 
störst behållning av de delar 
som behandlar olika varian-
ter av sjukdomen, sjukdoms-
symptom och dess inverkan på 
vardags- och arbetslivet. Särskilt 
tankeväckande var avsnittet om 
vårt ansvar mot oss själva och 
omgivningen för att göra varje 
situation så bra som möjligt, 
till exempel när det gäller att ta 
emot hjälp – en stor utmaning 
för en som annars alltid ”kan 
själv”. En fråga som däremot 
kunde behandlats utförligare är 
ärftlighetsproblematiken och hur 
man bäst hanterar den oro som 
det kan föra med sig.

Avsnittet ”Att göra karriär trots 
RP” gav mig nya perspektiv på 
mina framtida möjligheter till 
ett meningsfullt arbete, även 

om förutsättningarna är radikalt 
annorlunda för mig som affärs-
konsult och egen företagare som 
inte har tillgång till de trygg-
hetssystem och rehabiliterings-
resurser som normalt erbjuds i 
större företag. 
 I tillägg till den allmänna 
orientering över den hjälp som 
finns skulle jag gärna sett en 
tydligare hänvisning över vart 
man vänder sig i olika frågor i 
form av en enkel lathund eller 
checklista.
 Avslutningsvis ett stort och 
varmt tack för en mycket ange-
lägen och läsvärd bok som jag 
hoppas sprids till alla som på ett 
eller annat sätt kommer i kon-
takt med RP.

Franz Hansson
R-Föreningen

Boken inklusive CD-skivan i 
DAISY-format kostar 200 kr; 
150 kr för medlemmar och vid 
köp av minst 10 st, plus porto 
40 kr 1-9 böcker och 100 kr 
10 böcker eller fler. 
Den kan beställas genom att 
sätta in bokpriset och porto på 
Svenska RP-föreningens plus-
giro 62 21 08-9. Märk talong-
en ”Beställning RP-boken”. 

Att leva med RP

LANDET RUNT
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Synrehabiliterarutbildningen 
går bra
Utbildningen av syn-
rehabiliterare på Heta 
Utbildningar, yrkeshög-
skolan i Härnösand har 
kommit i gång minst lika 
bra som förväntat. 

Utbildningen sker på distans. 
102 personer sökte till de 25 
platserna. Yrkeshögskolemyn-
digheten har beviljat en omgång 
till med 25 platser från hösten 
2014.
 De studerande kommer från 
hela landet och har hittills 
arbetat som exempelvis arbetste-
rapeuter, sjuksköterskor, för-
skollärare, undersköterskor och 
optiker, säger Anna Nilsson från 
Stockholms syncentral som är 
ordförande i ledningsgruppen för 
utbildningen. 
 De tjugofem är en ganska stor 
del av de uppskattningsvis minst 
femtio som kommer att behö-
vas till syncentralerna under de 
närmaste tio åren. Därtill kom-
mer förstås folkhögskolor och 
Af Rehab. 

På frågan om varför det har 
gått så mycket lättare att rekry-
tera studenter till den här utbild-
ningen än till dem som universi-
teten har organiserat svarar Anna 
Nilsson att hon tror det beror på 
två saker. Dels för att utbildning-
en är på ett år på heltid. Och dels 
för att den är så nära anknuten 
till arbetsmarknaden.
 – Yrkeshögskoleutbildning-ar 
arrangeras utifrån olika bran-

schers behov. Yrkeshögskole-
myndigheten beviljar utbildning-
en utifrån skolans ansökan och 
ger anslag för den. Branschen 
har majoritet i ledningsgruppen 
för utbildningen. Det är därför 
jag sitter där, till exempel.

En tredjedel av studietiden är 
praktik, eller ”lärande i arbete” 
som det heter i kursplanen. Det 
är Gun Olsson från syncentralen 
i Kalmar som har letat platser, 
och det finns för alla. Även om 
inte alla har hamnat där de helst 
vill.
 I övrigt är det både föreläsning-
ar, litteraturstudier, inlämnings-
uppgifter och tentamina. I höst 
är exempelvis ögonläkare Jan 
Ygge kontrakterad för att under-
visa om ögonsjukdomar och leg.
optiker Per Åke Östman för att 
undervisa i optik. 
 I introduktionen ingick två da-
gar på Härnösands folkhögskola 
där de fick se synhjälpmedel 
och prova på att klara vardagen 
utan synens hjälp. Exempelvis 
att fika i mörker, gå med ledsag-
ning, klara av idrotter och klara 
vardagsbestyr. 
 Dessutom prata synnedsätt-
ningar med SRF-faddrar för att 
få lite grundläggande synned-
sättningskunskap. SRF har lovat 
att ställa upp som bollplank 
under hela kursen.
 – Vi har haft en veckas intro-
duktion och alla lärare hittills 
har kommenterat studenternas 
engagemang, säger kursan-

svariga Anita Kemlén på Heta 
Utbildningar, yrkeshögskolan i 
Härnösand.

Anna Nilsson ser gärna att 
några av de tjugofem går efter 
några års erfarenhet från t ex 
syncentral vidare till den nord-
iska masterutbildning som kom-
mer att arrangeras från 2014.
- Vi behöver duktiga medarbe-
tare som arbetar med synrehabi-
litering på syncentralerna, men 
också bra forskare säger hon. 
Alla behövs.

JW

UTBILDNINGEN

Studiematerial 
för synskadade
Nu finns Katalog 2013 – Stu-
diematerial för studiecirklar 
och folkhögskolor. Kan bestäl-
las som talbok, storstil, punkt-
skrift eller gå in på vår hem-
sida för att ta hem katalogen 
som Word eller PDF fil.
 Synskadades Riksförbunds 
studieverksamhet anpassar stu-
diematerial till önskat media 
för synskadade eller dövblinda 
som deltar i en studiecirkel 
eller går en folkhögskolekurs 
som får statligt stöd. Ta kon-
takt med oss för mer informa-
tion. Telefon 08 – 39 90 00 
eller e-post stud@srf.nu eller 
läs mer på www.srf.nu/studier.
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UTBILDNINGEN

Masterutbildningen börjar

Nu börjar den planerade 
masterutbildningen på 
nordisk bas att ta form. 

Som vi tidigare meddelat i Nya 
Synvärlden erhölls ett plane-
ringsanslag från Nordiska 
Ministerrådet för att under 2013 
utarbeta en gemensam utbildning 
på avancerad nivå i Norge, Sveri-
ge och Danmark. De institutioner 
som är huvudansvariga för att 
utveckla utbildningen är Høgsko-
len i Buskerud, Göteborgs uni-
versitet och Köpenhamns univer-
sitet. Förutom att vara nordisk 
är utbildningen också tvärveten-
skaplig då den förenar optometri, 
specialpedagogik och medicin/
oftalmologi. 

För att sträva efter en så prak-
tiknära utbildning som möjligt 
är tre institutioner involverade 
i arbetet med att utforma mas-
terprogrammet; det är Huseby 
resurscenter (Statped sørøst) i 
Oslo, samt Kennedy Centeret 
och Instituttet for Blinde og 
svagsynede i Danmark. Vid alla 
dessa institutioner finns gedigen 
utvecklad praktisk kunskap som 
är ett gott stöd vid arbetet med 
att integrera teori och praktik i 
utbildningen. 
 Syftet med utbildningen är att 
utbilda kompetenta medarbetare 
inom det synpedagogiska fältet i 
vid bemärkelse. Via utbildningen 
erhålls inte någon ny yrkestitel 
utan den ska främst ses som en 
fördjupning och breddning av ti-

digare yrkeskompetens för arbete 
dels inom rehabilitering, habi-
litering och specialpedagogiska 
verksamheter, dels inom teknik, 
tillgänglighet och universell de-
sign. Behöriga att söka är perso-
ner som har en bachelorgrad eller 
yrkesutbildning inom optometri 
(optiker), pedagogik (lärare, 
förskollärare, etc.), sjukgym-
nastik, arbetsterapi, omvårdnad, 
medicin, socialt arbete eller inom 
data, elektronik, ljus eller bygg 
(ingenjör).

Utbildningen kan läsas på 
heltid över 2 år eller deltid (halv-
fartsstudier 50 %) på 4 år. Oav-
sett om man läser på heltid eller 
halvtid är det samma kurser som 
ges. Utbildningen är upplagd på 
så sätt att alla studenter följs åt 
och läser samma grundläggande 
kurser under de första åren. Den 
allra första kursen avser att skapa 
en gemensam grund utifrån 
begreppen habilitering, rehabili-
tering och synpedagogik, för att 
i kommande kurs behandla vad 
tvärvetenskap innebär avseende 
både teori och utförande av 
praktiskt arbete med barn, unga, 
vuxna och äldre med synnedsätt-
ning eller blindhet. Ytterligare 
kurser kommer att behandla 
teoretiska grunder och praktiskt 
arbete inom syn(re)habilitering, 
synpedagogik och synrehabilite-
ring, samt läsning och skrivning 
på olika media vid synnedsätt-
ning eller blindhet. Inom ut-
bildningen kommer stor vikt att 

läggas vid teamsamverkan, både 
inom ramen för olika kurser, och 
som en förberedelse inför rehabi-
literings- och habiliteringsarbete 
inom olika verksamheter. 
 Utifrån tidigare yrkesutbild-
ning eller intresse finns det också 
möjlighet att välja att fördjupa 
sig i något ämne som presente-
rats på en grundläggande nivå i 
tidigare kurser. Valbara kurser är: 
1) orientering och förflyttning, 
2) optometrisk rehabilitering, 3) 
(re)habilitering vid synnedsätt-
ning i samband med stroke, samt 
4) universell utformning. Dessa 
fördjupningskurser är på 20 hög-
skolepoäng.

Mer info om de olika kurserna 
och programmet finner du på 
hemsidan www.hibu.no/nordic-
master 
 Då utbildningen bedrivs på 
masternivå ger den, förutom att 
förbereda för yrkesarbete, också 
kunskap i forskningsmetodik och 
utvecklings- och forskningsarbe-
te. De vetenskapsteoretiska och 
metodiska kurserna är integre-
rade i utbildningen på både hel- 
och halvfart och avslutningsvis 
genomförs en masteruppsats 
om 30 högskolepoäng (hp). 
Genomförandet av uppsatsen är 
också en möjlighet att ytterligare 
fördjupa sig inom ett eget valt 
område. Efter genomförd utbild-
ning, totalt 120 hp, är man behö-
rig att söka forskarutbildning. 

Var och hur genomförs studier-
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na? Kurserna har sin bas i någon 
av de tre samverkande lärosäte-
na. Detta innebär att Kongsberg, 
Göteborg och Köpenhamn är 
utbildningsorter. Undervisningen 
kommer att bedrivas vid dessa 
tre orter, men också till stor del 
genomföras via en internetplatt-
form eller via gruppuppgifter. 
Även studiebesök i olika praktis-
ka verksamheter ingår i kurserna. 
Praktisk färdighetsträning kom-
mer att genomföras vid någon av 
utbildningsorterna eller vid en 
samverkande praktikinstitution i 
ett eller flera av de samverkande 
länderna. 
 Om studierna bedrivs på heltid 
beräknas de uppta cirka 40 tim-
mar/vecka. Vid deltidsstudier bör 

man räkna med cirka 20 timmars 
studier/vecka. 

Var och när söker man? Ansö-
kan till masterprogrammet ska 
vara gjord senast 15 april 2014. 
Oavsett vilket land man bor i 
sänds ansökan till Norge. Studi-
erna startar sedan höstterminen 
2014. 
 Ansökan görs via: www.hibu.
no/soker 
 
Masterprogrammet är ännu 
under utveckling och samverkan 
kommer att sökas med andra 
lärosäten i Norden som bedriver 
undervisning inom området. 
En referensgrupp är tillsatt som 
kommer att träffa konsortiet 

för ett första möte i mitten av 
oktober. I gruppen finns repre-
sentation från rehabiliterande 
verksamheter och intresseorgani-
sationer i de tre länderna. Därut-
över inbjuds branschföreträdare 
inom optik och teknik.   
 Om du är intresserad av att ta 
del av ytterligare information 
eller har frågor om utbildningen 
är du välkommen att kontakta 
mig eller Rigmor Baraas, e-post: 
rigmor.baraas@hibu.no

Varmt välkommen att söka 
utbildningen!!

Inger Berndtsson
Göteborgs universitet

E-post: inger.berndtsson@ped.gu.se

INBJUDAN 
SYNKONFERENS 2014
Stockholm 20-22 mars

Tema: 
”Hälsofrämjande 
synrehabilitering”

Plats: Hotell Scandic Ariadne, Värtahamnen

Mer information kommer under hösten.

��������������������������
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Nya i styrelsen

Sedan FFS årsmöte i 
april 2013 har vi en ny 
styrelse. 

Några är kvar och några nya har 
kommit in. Här följer en kort 
presentation av styrelsen. De 
nya ledamöterna/suppleanterna 
gör en presentation av sig själva 
i tidningen.
Ordförande: Annika Södergren
Vice ordförande: Catarina Hägg
Kassör: Lisa Marklund
Sektretare: Margret Grönkvist
Ledamöter: Christer Bohdén, 
Mia Karlsson, Thomas Larsson 
Ola Carlsson-Fredén och Anette 
Myrström.
Suppleant: Leena Untinen

Nu i september ses vi för att 
börja planera FFS konferens 
2014, som preliminärt kommer 
att hållas 20-21 mars i Stock-
holm . Så boka in dessa dagar 
redan nu !!!

Margret Grönkvist Anette Myhrström Mia Karlsson

Thomas Larsson Leena Untinen Catarina Hägg

Ola Carlsson-Fredén Christer Bohdén Lisa MarklundAnnika Södergren

FFS-NYTT
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Fyra nya personer valdes 
in i FFS’ styrelse i år. 

Ola Carlsson-Fredén, 34, 
driver Ljuslabbet AB och är 
ljusdesigner efter tre år på Ljus-
högskolan i Jönköping. Ola är 
specialinriktad på behovsanpas-
sad ljusplanering, både hemma 
hos människor för att anpassa 
ljusmiljön till synkrav och hem-
känsla, men också i offentliga 
miljöer som kyrkor, ishotellet i 
Jukkasjärvi och i trädgårdar.  
 Just nu arbetar han i ett projekt 
tillsammans med Krister Inde 
(Indenova) och Lena Söderberg 
(AF) med syftet att förbättra
ljuset i arbetsmiljön för synsva-
ga. Han valdes in i styrelsen vid 
FFS:s årsmöte i Sundsvall där 
han också höll en workshop om 
ljus och ljusupplevelser. 

Leena Untinen är socionom/
kurator och arbetar på Syncen-
tralen inom Landstinget Gäv-
leborg sedan 2010. Tidigare 
har hon arbetat som kurator på 
Syncentralen inom Landstinget 
Dalarna under sex års tid. Leena 
är kontaktperson för dövblind-
nätverket inom Landstinget 
Gävleborg och har engagerat sig 
bl.a. i regional samverkan inom 
7-län angående frågor kring 
dövblindhet. 
 Hon har tidigare varit med i 
en arbetsgrupp som bestod av 
kuratorer från syncentraler och 
representanter från SRF. Arbets-
gruppen formulerade det natio-
nella dokumentet “Psykosocial 

habilitering av barn och ungdo-
mar med synskada samt deras 
familjer Psykosocial rehabilite-
ring av vuxna med synskada”. 
De psykosociala insatserna som 
kuratorerna på syncentralerna 
utför är en viktig del av synreha-
bilitering och-habilitering anser 
Leena. 

Anette Myhrström har arbetat 
som optiker i över 30 år, de sista 
tre åren på Synvårdsmottagning-
en i Täby.
 Synvårdsmottagningen är en 
privat mottagning med ögon-
läkare, ortoptister och optiker 
som gör undersökningar men 
också har glasögonbutik.Anette 
gör många olika synundersök-
ningar, ofta av personer med 
nersatt syn, t.ex. äldre personer 
med maculadegeneration som 
behöver hjälp men ändå inte ser 
så dåligt att de hör till syncen-
tralerna. Det kan även vara 
personer som har keratoconus 
och som behöver linser, hårda 
mjuka eller en kombination av, 
men även glasögon som kan 
korrigera synfelet. 
 Anette tycker om att hjälpa 
människor så att de kan se så 
bra som möjligt att kunna hitta 
lösningar på olika set. Ibland 
handlar det om detektivarbete så 
att patienten får så bra hjälp som 
möjligt.

Thomas Larsson är synpeda-
gog/anpassningslärare och har 
sin anställning på Arbetsför-
medlingen för synskadade med 

stationeringsort Uppsala. 
Där arbetar han med yrkesre-/
habilitering och har uppdrag 
huvudsakligen i Östergötland 
och Uppsala län.
Thomas har lång erfarenhet 
inom detta yrkesområde och då 
också med olika uppdrag inom 
skolområdet.

Några blänkare 
från FFS

1. Glöm inte bort möjligheten 
att söka stipendium som FFS 
medlem. Se vidare på FFS 
hemsida: www.ffss.se, under 
medlemsanmälan och sedan sti-
pendier och utvecklingsbidrag. 
Välkommen med din ansökan!

2. Har du några tankar och 
idéer kring en konferens inom 
Regionen? Vänd dig till ditt ffs-
ombud! Hittas på FFS hemsida; 
www.ffss.se, under; om FFS och 
sedan FFS-ombud.

3. Dags att ge förslag på Årets 
FFS: are 2013! Vem ska få det 
ärofulla priset för att ha utveck-
lat synrehabiliteringen i Sve-
rige? Nomineringar skickas till 
FFS på e-postadressen; info@
ffss.se
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SYNUTBLICKAR

Under 5 dagar i början av juli 
deltog jag i den Europeiska 
konferensen ICEVI, som vänder 
sig till specialpedagoger/psy-
kologer/synpedagoger mfl som 
arbetar med barn/vuxna med 
synnedsättning med eller utan 
ytterligare funktionsnedsätt-
ningar.
 Tonvikten på konferensen 
ligger på barn/ungdomar och 
lärande.
 I år hölls konferensen på ett 
hotell lite utanför Istanbul i Tur-
kiet.
 Temat för konferensen var; A 
Changing Future with ICF

Det var runt 200 deltagare/
föreläsare från hela Europa, men 
även från länder som USA och 
Brasilien.
 Från Sverige var vi 15 deltaga-
re och 7 av dessa (från SPRIDA 
kommunikationscenter, Örebro 
läns landsting och Specialpe-
dagogiska skolmyndigheten, 
Resurscenter syn Stockholm) 
hade egna föredrag.
 Programmet var omfattande 
och innehöll gemensamma före-
drag, valbara parallella föredrag, 
workshops, intressegrupper och 
posterpresentationer.
 Jag har här valt ut att återge 
från ett föredrag och den work-
shop jag deltog i.

Krisztina Kovács från ELTE 
Universitet i Budapest, Ungern 
höll ett föredrag med titeln; 
ICF-Elderly. Hon inledde med 

att tala om det primära åldrandet 
som är det normala åldrandet 
och det sekundära åldrandet 
när det tillkommer sjukdomar/
funktionsnedsättningar som ex 
åldersrelaterad maculadegenera-
tion. 
 Enligt WHO 2010 har ca 285 
miljoner personer i världen en 
synnedsättning. 69 % av alla 
över 80 år har en synnedsätt-
ning. Antalet ökar helat tiden, 
eftersom vi blir äldre och äldre.
 Krisztina menade på att vi läg-
ger stor vikt vid yttre miljöfak-
torer som ex. belysning. Istället 
borde vi lyssna mer på vad de 
äldre vill, vad de har för behov. 
 De använde sig av frågeformu-
lär för att ta reda på personens 
behov. Sedan mätte de olika 
synfunktioner som exempelvis 
synskärpa, synfält, kontrastse-
ende, mörkeradaptation. Efter 
det gjordes en utprovning av 
synhjälpmedel och därefter 
inleddes träning både med och 
utan hjälpmedel.
 I en studie som Krisztina har 
genomfört deltog 245 personer 
i åldern 60-98 år, varav de i 
åldern 85-98 år var den största 
gruppen. 67% var  kvinnor och 
33 % män.
 72% hade åldersrelaterad 
maculadegeneration och övriga 
hade ögondiagnoser som exem-
pelvis glaucom och diabetesre-
tinopati. 38 % hade ytterligare 
funktionsnedsättningar, vanli-
gast var rörelsenedsättning och 
efter det kom hörselnedsättning. 

Synskärpevärde (båda för 
närvisus och på långt håll) låg i 
genomsnitt på 0,15.
 Det intressanta var att 52% 
hade nedsatt kontrastseende 
och hela 67% hade ett nedsatt 
mörkerseende. Påverkan på det 
centrala synfältet hade 90 % och 
94 % hade en påverkan på det 
perifera synfältet.
 Man ordnade en gruppaktivitet 
för äldre personer med ålders-
realterad maculadegeneration; 
Macula club, en öppen grupp 
med rehabilitering som innehöll 
ADL aktiviteter och teknisk 
träning med hjälpmedel. CCTV 
var det ”populäraste” hjälpmed-
let. Sedan påtalade Krisztina 
vikten av synträning för denna 
grupp.

Under ett två timmars pass 
fanns det olika workshops att 
välja mellan. Jag valde ett pass 
som hölls av två psykologer från 
Bartiméus i Holland; Yvonne 
Kruithof och Mariska Stokla-
Wulfse. En mycket givande 
workshop under temat: Cerebral 
Visual Impairment in school-
aged children. 
 De berättade om utredningar 
av barnen/ungdomarna och hur 
man arbetade tvärprofessionellt 
med psykolog, ortoptist och 
ögonläkare.
 Visuell crowding är normalt 
för alla barn under 6 år, men 
onormalt för äldre barn.
 CVI är inte statisk. Svårig-
heterna kan minska med åren 

ICEVI 2013: Makula och CVI
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exempelvis p g a att man hittar 
strategier och utveckling av 
hjärnan.
 De har sett att fotografier är 
lättare att se än bilder för barn/
ungdomar med CVI. Färgbiler 
är lättare än svartvita bilder. 
Svårt att titta och lyssna samti-
digt. Även att titta och röra sig 
samtidigt är svårt. Många barn/
ungdomar med CVI har svårig-
heter att cykla och klara trafik i 
rörelse samtidigt.
 För att känna igen personer 
tittar vi först på håret innan vi 
tittar på ansiktet. 
 Strategier i undervisningen/
vardagen som kan underlätta: 
placera objekt en bit ifrån var-
andra, använda kontraster och 
färger, förstora texter, använd 
ljudinformation, täcka för delar 
av sidor mm. De har gjort en 
DVD; Children with CVI in 
Primary School Age, som vi 
fick tillfälle att se under veck-
an.. I filmen får man följa tre 
elever (8-12 år), deras föräldrar 
och lärare. Dessutom beskrivs 
CVI utförligt av medverkande 
experter. 

Den Europeiska konferensen 
ICEVI återkommer vart fjärde 
år, nästa gång blir det i Brygge i 
Belgien 2-7 juli 2017.

Annika Södergren
Synpedagog

Resurscenter Syn Örebro
Specialpedagogiska 

skolmyndigheten

Ur den svenska delegationen på ICEVI.

Den på mödernet ärftliga ögon-
sjukdomen Lebers Hereditära 
Optikus Neuropati arrangerar nu 
sin första större sammankomst. 
Hagabergs Folkhögskola och 
LHON Eye Society arrangerar 
tillsammans ett seminarium 
dit man bjudit in alla som bär 
diagnosen eller anlagen för att 
eventuellt få sjukdomen. OM 
de danska siffrorna som profes-
sor Thomas Rosenberg tänker 
redovisa stämmer för Sverige, 
så borde vi här vara cirka 180 
personer som via sina 60-tal 
familjer har sjukdomen. Men ef-
tersom den debuterar från 7 till 
60 års ålder (och 2,5 gånger så 
många män som kvinnor drab-
bas) så är många med ögonsju-
domen och de centrala bortfallen 
aktuella inom synrehabilitering-
en. Det vore självklart fint om 
du som läser det här och känner 
någon med LHON kunde vida-
rebefordra informationen och 

det fina programmet. 
 De forskare som jobbar med 
det här på Karolinska Institu-
tet kommer och berättar men 
framför allt kommer de som haft 
symtomen länge att berätta för 
dem som inte haft dem mer än 
något år. En särskild punkt är 
diskussionen hur kvinnor (och 
män) väljer att göra i relation 
till att föda egna barn. Helena, 
Felicia och Malin pratar om sa-
ken tillsammans med alla andra 
närvarande. 
 Mer information finns på 
www.lhon.se och via info@
lhon.se  

Välkommen till LHON-semi-
nariet på Hagabergs folkhög-
skola i Södertälje!

Hampus Wännerdahl, ordfö-
rande 
Krister Inde, vice ordförande

Välkommen till LHON-seminarium
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I somras mellan den 30 juni och 
5 juli höll International Council 
for Education of People with 
Visual Impairment, ICEVI, sin 
åttonde europeiska konferens. 
250 deltagare fanns på plats i 
Istanbul i Turkiet för att ta del 
av ett 90-tal föreläsningar. Elva 
av deltagarna kom från Special-
pedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM) och deras Resurscenter 
syn som bjöd på fyra uppskat-
tade föreläsningar.

Syftet med konferensen var 
att ge olika yrkesgrupper inom 
utbildning och rehabilitering 
möjlighet till kunskapsutbyte 
kring ny forskning och bästa 
praxis i arbetet med perso-
ner med synnedsättning. Alla 
föreläsningar baserades på den 
internationella klassificeringen 
av funktionstillstånd, funktions-
hinder och hälsa, ICF.
 
Sara Backström-Lindeberg 
och Tove Söderqvist-Dun-
kers, båda rådgivare, samt An-
nica Winberg, kurator, höll två 
föreläsningar med temat “Stu-
dents with Disabilities and their 
Participation in Mainstream 
Schools.” Presentationerna 
grundade sig på Specialpedago-
giska skolmyndighetens projekt 
“Delaktighet för elever med 
funktionsnedsättning”.
 – Sara Backström-Lindeberg, 
Tove Söderqvist-Dunkers och 
Annica W inberg beskrev en 
teoretisk modell för att syste-

matiskt identifiera och ringa in 
barriärer och hinder för delak-
tighet. De redogjorde för hur 
man i projektet har arbetat med 
modellen med utgångspunkt 
från elevernas egen erfarenhet 
av delaktighet i olika skolakti-
viteter, berättar Anders Rönn-
bäck som också är rådgivare på 
Resurscenter syn.

Kim de Verdier, psykolog 
på Resurscenter syn, föreläste 
under titeln “Academic Per-
formance and Psycho-Social 
Aspects – a Longitudinal Case 
Study of Children with Blind-
ness or Severe Visual Impair-
ment in Mainstream Education.”
 – Kim de Verdier, som är 
doktorand vid Stockholms 
universitet, presenterade preli-
minära resultat från en longitu-
dinell fallstudie där hon följt sju 
punktskriftsläsande elever under 
grundskoletiden. Hon redovisa-
de elevernas studieresultat samt 
psykosociala aspekter. Frågan 
om hur väl skolan har kunnat 
möta elevernas behov liksom 
vad som skulle kunna göras för 
att förbättra elevernas målupp-
fyllelse i studierna diskuterades 
också, fortsätter Anders Rönn-
bäck.

Rådgivare Tina Björks före-
läsning hade titeln “Body Lang-
uage for Everyone – a Project 
on Increasing the Awareness of 
Non-Verbal Communication in 
Pupils with Visual Impairments 

and their Sighted Peers.”
 – Tina Björk beskrev ett 
arbetssätt för att öka kommu-
nikation, delaktighet och med-
vetenheten om kroppsspråk hos 
elever med synnedsättning och 
deras seende kamrater. Arbets-
sättet har sin utgångspunkt i ett 
flerårigt projekt från två skolor, 
årskurserna 1–6.

SPSM:s föreläsningar rönte 
stort intresse och var mycket 
uppskattade.
 – Till vår stora glädje lyftes 
föreläsningarna från Special-
pedagogiska skolmyndigheten 
särskilt fram vid avslutningsce-
remonin, avslutar Anders.

Mer information på SPSM:s 
webbplats
På SPSM:s webbplats www.
spsm.se under rubrik Jag vill/
Beställa publikationer går det att 
få mer information om projek-
tet “Delaktighet för elever med 
funktionsnedsättning” i skriften 
“Där man söker får man svar”. 
Där hittar du också rapporten 
“Att delta på lika villkor”. Även 
boken “Kroppsspråk för alla” 
finns att tillgå där.

Anki Bergström
SPSM

Rc syn spred kunskap på 
konferens i Istanbul

SYNUTBLICKAR
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Jag hade den stora glädjen att 
få stipendium från FFS för att 
åka på den nordiska konferen-
sen som i år hölls i Helsingfors, 
Finland. Målgruppen för kon-
ferensen var enligt inbjudan 
”professionals working with 
blind and partially sighted child-
ren in the Nordic countries”. 
Väl på plats blev det tydligt att 
denna konferens var inriktad på 
små barn (före skolåldern) och 
att de flesta deltagare på kon-
ferensen var förskolelärare och 
specialpedagoger inom förskola, 
elevvårdsteam eller centrala 
stödfunktioner liknande Sveri-
ges SPSM RC Syn.

Detta är en konferens som 
hållits regelbundet i flertalet år 
och många deltagare hade varit 
med åtskilliga gånger. Många 
framhöll vikten av att ha en 
egen konferens för dem som 
jobbar med små blinda barn. 
Försöker man integrera dessa 
frågor i exempelvis Nordiska 
kongressen som är i Norge 2015 
nästa gång finns det en oro att 
småbarnsfokuset försvinner i 
havet av skol- och hjälpmedels-
frågor. Samtidigt lever vi i en 
ekonomisk verklighet där de 
flesta av oss inte får åka på så 
många kurser och konferenser 
och särskilt inte utomlands. 
Det finns därför farhågor att 
underlaget inte är stort nog för 
att ordna en så smal konferens 
då arbetsgivarna inte har råd att 
låta de anställda åka, även om 

konferensen är mycket bra och 
matnyttig. Deltagarna fick rösta 
på hur de vill ha det i framtiden 
och det är nu en delegation från 
de nordiska länderna som kom-
mer att diskutera frågan vidare.   
 Konferensens huvudsakliga 
tema var i år lek och social 
inkludering och de flesta före-
läsare berörde detta på ett eller 
annat sätt.

Inramningen var trevlig i Iiris 
center i utkanten av Helsingfors, 
där allt var samlat med föreläs-
ningssalar, mat och boende. Dag 
två avslutades också med en 
spårvagnstur då Solveig Sjö-
stedt, tidigare rektor för Svenska 
skolan för Synskadade, på ett 
underhållande sätt guidade oss 
runt Helsingfors. Turen avslu-
tades vid ”Svenska skolan för 
synskadade” där det bjöds på 

Irmeli Holstein, barnbibliotekarie på Celia-biblioteket höll en sagostund i 
mörker med hjälp av ljudeffekter och föremål.

Inkludering och känsel....
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middag och musikalisk under-
hållning av tidigare elever. Sko-
lan är sedan några år inrymd i 
ett nybyggt hus vid Arabiastran-
den i Helsingfors och innefattar 
grundskola, center för lärande 
och kompetens samt elevhem 
inkl gästboende.

Det bjöds på ett digert och 
varierat program med intres-
santa föreläsningar, workshops, 
”learning café”,  utställningar 
och diskussioner.
 Viktigt tema för dagarna var 
social inkludering. Barn med 
synnedsättning är idag inte-
grerade i vanliga skolor i alla 
nordiska länder. Det man lagt 
fokus på och lyckas ganska 
bra med är undervisningen och 
skolresultaten. Här har den 
tekniska utvecklingen underlät-
tat enormt och det är idag inga 
större bekymmer med att få 
tillgång till böcker och skol-
material i tillgängligt format. 
Utmaningen nu är den sociala 
inkluderingen och det är här vi 
måste lägga mycket krut. Inter-
ventionen måste börja tidigt och 
vuxna måste jobba hårt för att 
skapa arenor för samspel och 
lek mellan seende och blinda 
barn. Vänskap är frivillig och vi 
måste hjälpas åt att underlätta 
för det blinda barnet att bli en 
attraktiv kamrat.

Marja Liikanen, logoped från 
Finland föreläste på temat 
”Encouraging the blind child’s 
social interaction and speech”.  
Basalt för kommunikation är: 1. 
Ha något att säga, 2. Ha någon 
att säga det till och 3. Ha ett sätt 
att säga det.

 Barn som är blinda kan ha svå-
righeter inom alla dessa tre de-
lar då hen inte alltid vet vad det 
finns att prata om och vem man 
ska kommunicera med. Det kan 
också finnas vissa språkliga 
svårigheter om blindheten är 
medfödd. Språket är viktigt och 
det behövs kunniga vuxna som 
hjälper till att utveckla förmå-
gan att kommunicera. Språket 
måste vara kopplat till egna er-
farenheter och det är viktigt att 
barnet får vara med i vardags-
aktiviteterna. Tillräcklig för-
ståelse kommer inte genom att 
bara lyssna. Barnet måste också 
göra och känna för att förstå.
 Bra kontakt och interak-
tion med omgivningen bygger 
trygghet. Trygghet ger mod att 
undersöka vilket ger möjlighe-
ter att hitta och att lära.  

Riitta Lahtinen höll en spän-
nande föreläsning tillsammans 
med Russ Palmer om ”Social-
Haptic communication”. Riitta 
doktorerade i ämnet 2008 och 
hittills har det varit mest aktu-
ellt inom arbetet med dövblinda 
men även för blinda personer 
skulle detta helt klart kunna 
vara användbart som ett kom-
plement till det talade språket. 
Social haptisk kommunika-
tion bygger på en användning 
av känselsinnet för att få mer 
information från omgivningen 
än bara det som hörs. Den tysta 
kommunikationen såsom ögon-
kontakt, kroppsspråk och gester 
men också information från 
miljön såsom hur människor 
förflyttar sig, möblering och 
placering i rummet med mera. 
 Vi fick också prova att ge och 

vara mottagare till enkla taktila 
signaler själva genom glada 
eller arga tryck på axlarna. Vi 
fick också se hur detta fungerar 
rent praktiskt i verkligheten 
eftersom Russ Palmer, som är 
dövblind, hade med sig ledsa-
gare under hela konferensen 
som ständigt kommunicerade 
med Russ och gav honom taktilt 
information. Man kan exempel-
vis ”rita” med fingret på ryggen 
för att beskriva hur rummet ser 
ut och hur folk är placerade 
i rummet. Man kan beskriva 
människors reaktioner och 
känslostämningar och därmed 
göra mottagaren mer delaktig i 
det sociala samspelet i gruppen.

Detta var en mycket spännan-
de och givande konferens som 
gav nya tankar och kunskaper 
som jag kommer att använda 
i mitt arbete som synpedagog 
på syncentralen i Jämtland. Jag 
hoppas i alla fall att konferen-
sen blir fortsatt återkommande 
och att fler från Sverige får 
möjlighet att delta.

Lisa Marklund
Synpedagog  

Jämtlands läns landsting

SYNUTBLICKAR
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På den Nordiska konferensen 
”Supporting the Blind Child’s 
Growth, Development and Lear-
ning” i Helsingfort den 17 – 19 
juni 2013 hölls många föreläs-
ningar om blinda barns lek och 
leksituation. Vi fick träffa flera 
erfarna pedagoger som alla 
delade med sig av sin kunskap 
både i föreläsningar och i grupp-
diskussioner. 

Blinda barns lek med seende 
barns och lärarens roll
Bente Corneliussen och Torill 
Skjærseth från Tambartun 
kompetansesenter, Norge, båda 
förskollärare, föreläste om hur 
de tänker om lek och hur man 
skulle kunna leda in barnen i 
leken med seende barn och 
jämföra i ett teoretiskt perspek-
tiv. De fann inte så mycket 
skrivet i ämnet. De talade bl. a 
om balansen i barns lek mellan 
så lite inblandning från vuxna 
som möjligt men att ändå finnas 
tillhands i rätt ögonblick. Små 
barn är helt enkelt intresserade 
av andra barn! Och Leken börjar 
redan innan de kommit till 
förskolan. 
 I all enkelhet citerar de Brian 
Sutton. Smith Australien: Lek 
föder och utvecklar troligtvis – 
mer lek, inget annat.  Ett annat 
uttryck var: Ta inte leken ifrån 
mig – Jag växer! Brian Smith 
säger att barnen är aktörer i sina 
egna liv. Vi vill visa blinda barn 
världen. Är det möjligt att visa 

barnen hur ta del i fri lek? Leken 
är här och nu även för blinda 
barn och inte bara för ”barnets 
framtid”. Leken betyder mycket 
i barns lärande. De uppmanade 
oss att se och förstå barnens lek 
ur barnets perspektiv inte bara 
från utsidan som en observation. 
Som t ex när barnet sitter och 
snurrar, pillrar på saker, öppnar 
och stänger dörrar och lyssnar 
ljud. Här har de vuxna en stor 
roll. Ofta vill vuxna att de istäl-
let ska leka som andra barn gör 
vid samma ålder. Det finns alltid 
en kontext i lek med andra barn 
att förstå. Hur kan blinda barn ta 
del i livlig och flytande lek? Det 
är då det krävs att läraren går in 
i leken på ett visst sätt. Barnet 
behöver många erfarenheter av 
lek med vuxen och de behöver 

leka med andra barn. Det kan 
man göra genom att hjälpa till i 
fyra steg: 
1. Leka med mamma: att skapa 
en mening i leken och leda in 
barnet i hur det ska göra. 
2. Leka med pedagog: Lära sig 
hur man använder leksaker som 
seende samt systematiskt bygga 
upp temat i leken. T. ex vid 
docklek ha en låda eller väska 
med alla saker och olika materi-
al som ska till. Bädda en dock-
säng, sedan bädda ner dockan 
och följa med ord som – nu ska 
dockan sova, nu stoppar vi om 
täcket mm. Få in genusperspek-
tiv och använda både pojk- och 
flickdockor. Också uppmana 
barnen att ändra karaktärer, visa 
på att det finns andra roller än 
det de bara vill leka.

... samt barns lek på nordisk 
konferens

Torill, t.v., och Bente, t.h.
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3. Leka med ett annat barn: 
situationen kräver att vi hjälper 
barnet upptäcka glädjen i att 
leka med andra barn
4. Leka med flera andra barn: 
pedagogen måste vara barnets 
ögon, gå in i leken ibland, ej ta 
för mycket plats, inte lägga sig 
i utan bara följa det som utspe-
lar sig. Istället vara en länk och 
översätta för att på så sätt hjälpa 
barnet kunna vara kvar i illusio-
nen och att kunna leka vidare 
trots att de blir störda av andra 
barn. Blinda barn är inte mer 
annorlunda än andra barn. Man 
har funnit att de leker mer om 
det är fler barn än tre eller fler. 
Det blinda barnet måste få veta 
lite detaljer om leksakerna före. 
Pedagogen måste också vilja 
leka och vara intresserad. Kom-
petensen att ”läsa” leken och 
att ”komma in” på rätt ställe är 
viktiga delar för att barnet ska 
bli en attraktiv lekkamrat för 
andra barn. 

Rannveig Traustadóttir  PhD 
Nationella institutet för Blinda, 
Synskadade och Dövblinda på 
Island, föreläste om hur man 
kan lära blinda barn komma 
in i den fantastiska lekvärlden. 
Det är viktigt att barnen känner 
sig trygga och att vi kan lita på 
lekkamraterna. Det behövs både 
att lekkamraterna tar initiativ, 

förstår meningen med leken 
och har en viss intuition för att 
det ska fungera. Det är också 
mycket viktigt att alla barnen 
har erfarenheter för att kunna 
leka och för att känna att de 
också har kontroll i leken. Hon 
tog upp ett exempel där de varit 
på studiebesök på en polissta-
tion och hur den sedan blev 
underlag i barnens lek länge 
efteråt. 
Det talades i grupperna om att 
saker ges egna ord. De är som 
individer. 

Solveig Sjöstedt f.d. rektor på 
Finska skolan, tog upp att när 
barnen hela tiden envisas med 
att fråga efter en speciell sak 
är det ett uttryck för: – jag vill 
bestämma själv vad jag ska leka 
med! 
 Det talas alldeles för lite om 
ljudens betydelse. När blinda 
barn leker använde de mer ljud 
och upplevelser från ljudin-
tryck, seende använder mer sin 
fantasi, i många roller, klädda 
i ord. Den vuxnes roll blir att 
skapa små grupper och att bar-
net inte ska vara isolerat. 

Anita Sjöberg
Synkonsulent Visby

SYNUTBLICKAR

Solveig Sjöstedt, t.v.
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NEKROLOG

Det var en sommardag. Åtmins-
tone minns jag det så, att den här 
dagen var det sommar i Marga-
retasalen på Almåsa. Där stod en 
äldre man och grät över att han 
nu skulle lämna de kära konsu-
lenterna åt sig själva. Konsu-
lentveckan på Almåsa hade han 
varit på så många gånger och alla 
profilerna och medmänniskorna 
där i salen skulle han sakna. 

Han hette Ingemar Ebers och 
honom saknar jag. Och för att 
sätta in honom i ett perspektiv 
så kan man säga att han var med 
när allt hände, både negativt och 
positivt. Han var som en far för 
mig och Agneta Aili i början 
av 80-talet när vi jobbade med 
folkhögskolekurserna och hem-
instruktörsutbildningen. Något år 
tidigare hade vi varit i Norge och 
därifrån tagit med oss de norska 
idéerna om kortkurser till landet. 
De tidigare kurserna blev nu två 
plus två veckor och parallellt 
utbilda heminstruktörer. Hela 
apporten skrev vi under en helg 
i Kristinehamn. Max Stålnacke, 
Lennart Nolte, Annbritt Haga 
och så Ingemar Ebers själv som 
hela tiden sa ja och nej eller kan 
man inte göra så här?

Sedan var vi ute landet han och 
jag och talade om för landstingen 
att det var en god idé att etablera 
syncentraler. När vi träffade po-
litikerna fick Ingemar först prata 
i en timme om vår bakgrund till 
önskemålen och SRF och så vi-

dare. Sedan - när de var helt slut 
- då kunde vi presentera Social-
styrelsens Synvårdsutredning och 
sen var allt klart. Lobbying kallar 
man det idag. Ingemar Ebers 
kallade det skånsk envishet. 

När vi besökte folkhögskolorna 
som skulle få äran att starta kur-
ser för äldre synskadade, så åkte 
vi förstås och träffade Ingemars 
bror Hugo i Glimåkra och hörde 
näktergalen sjunga borta i sko-
gen. Inte vet jag om han kunde 
alla fågelläten, men han lärde 
mig höra näktergalen. 

På kvällen drack vi whisky på 
rummet. Det tyckte han om. Han 
tyckte mycket mer. Vi var oeniga 
om vissa saker, till exempel att 
syncentralerna inte borde tillhöra 
ögonklinikerna. Det tyckte jag 
bestämt, och jag hade helt fel. 
Nu ser vi ju effekten, att det inte 
går att konkurrera med ögonlä-
kare om budget. I valet mellan 
hjälpmedel och kirurgi vinner 
alltid kirurgerna. Men det kanske 
var bra, Ingemar, att börja hos 
ögonläkarna och sedan bryta sig 
ut? Nej, nej, skulle han säga och 
argumentera vidare tills han fick 
som han tyckte. Det fick han 
ofta.. 

Vi kan också se att idag var det 
fel att släppa konsulenterna och 
göra dem till kuratorer på syn-
centralerna. Kontakten mellan 
nysynskadade och SRF har bru-
tits, och det är inte bra för någon.

Ingemar Ebers var bra för 
många. Framför allt för mig och 
jag lärde mig mycket av honom. 
Jag hade respekt men var aldrig 
rädd för att säga min mening, för 
gjorde man inte det. Då förlo-
rade han respekten.  Jag minns 
till exempel att jag övertygade 
honom om att han skulle kunna 
läsa svartskrift med ögonen med 
hjälp av landets första försto-
rande TV-system. Vi hade satt 
upp en av handikappinstitutets 
prototyper i Furulund och jag 
satte Ingemar vid skärmen. Han 
läste 17 ord i minuten och insåg 
vad optisk rehabilitering kunde 
betyda. Det var tillräckligt på den 
tiden. Evidensbaserad kunskap är 
inte svårare. Fungerar det så gör 
det. 

 Hjältarna berättade vid FFS 
20-årsjubileum på Hotell Fo-
resta på Lidingö. Ingemar Ebers 
och Sven Råmbin - som också 
lämnade oss i våras - var själv-
klara medverkande.  De kommer 
att leva i våra minnen och synas 
i det som idag är uppbyggt, och 
vi skulle behöva dem för att 
återuppväcka den insomnade 
yrkesrehabiliteringen. För inget 
är så bra att det inte kan göras 
bättre. Eller som Ingemar skulle 
sagt skeptiskt skånskt: Tror du 
verkligen det? 

Krister Inde

Tack Ingemar Ebers för dina 
frågor och svar
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Det är lika bra att jag säger det 
direkt – JAG ÄR BESVIKEN! 
Jag är besviken över den nega-
tiva inställning till att erbjuda 
praktikplatser som jag mött från 
ett flertal av mina chefskollegor 
ute på syncentralerna. 

I våras när Anna Nilsson och 
jag på chefsdagarna presenterade 
att utbildningen skulle dra igång 
i september och att det fanns 
ett stort antal sökande blev det 
stående ovationer och applåder – 
äntligen händer det något prak-
tiskt på utbildningsfronten! När 
jag sedan inventerade utbudet 
av praktikplatser var det inte 
lika positivt. Jag skickade ut en 
förfrågan om hur många prak-
tikplatser man kunde ställa upp 
med och frågade även om rekry-
teringsbehov för de närmsta åren. 
Jag fick en hel del svar som gick 
ut på ”det passar inte just nu, vi 
är så få medarbetare, någon an-
nan får ta det”. Någon svarade att 
”vi har behov av fyra synpedago-
ger inom fyra år men kan inte ta 
emot någon praktikant”.

De här studenterna är helt 
beroende av att göra sin praktik 
(LIA) på syncentral. Det är en 
unik utbildning som är beviljad 
för två år och som kommer att 
ge 50 synrehabiliterare om alla 
fullföljer utbildningen.  Av de 25 
elever som nu går har fler än 20 
treårig högskoleutbildning eller 
mera. De får en skräddar-sydd 
påbyggnadsutbildning med spe-
cifik syninriktning för att kunna 

jobba med de arbetsuppgifter 
som förekommer på en syncen-
tral. Jag tror att de kommer att 
vara väl så utbildade som många 
andra som anställts på synpeda-
gogtjänster de senaste åren när 
tillgången på utbildade synpeda-
goger varit skral.

Inom synrehabiliteringen har 
vi ingen vana av att ha elever 
med så nära anknytning till verk-
samheten. Visst har vi elever och 
auskulterande i varierande om-
fattning men det är ofta läkare, 
optiker eller andra som inte ska 
arbeta med praktisk synrehabili-
tering. 
 Praktikperioden nu i höst kom-
mer mest att vara ”gå bredvid” 
och se de olika funktionerna, 
vem som gör vad och vilka 
synhjälpmedel som används. De 
har då läst oftalmologi, optik och 
synhjälpmedel. Under praktiken 
på vårterminen kommer de att 
kunna utföra mer självständigt 
arbete. Då har de läst större delen 
av synrehabiliteringsavsnittet. 
 Se det som en möjlighet istäl-
let för en belastning. Det är en 
investering för framtiden. Vi 
behöver det här tillskottet för att 
fylla de luckor som finns eller 
kommer att uppstå vid pensions-
avgångar inom snar framtid.

Påpekas bör att det finns 
många syncentraler som ställt 
upp på ett föredömligt sätt och 
det har inget med storleken att 
göra. Jag tror att det hänger 
mycket på chefens inställning 

till utbildningen och hur hon/han 
presenterar uppdraget för sina 
medarbetare. Arbetsbelastningen 
landar på de synpedagoger som 
ska vara handledare men det 
finns tydliga bedömningsformu-
lär och dokument som visar vad 
som ska ingå.
 När jag – eller någon annan 
– tar kontakt nästa läsår för att 
samla in LIA-platser hoppas jag 
att läget är ett annat, att utbild-
ningen är accepterad och att 
praktikanterna är eftertraktade.

Gun Olsson
SC-chef i Kalmar

Synrehabiliterarna behöver 
praktikplatser!

FRÅN SYNFÄLTET

Kurs i punktskrift
En kurs för dig som har kom-
mit igång med punktskrift. Om 
du kan läsa ord, korta meningar 
eller kanske kortare texter men 
ändå känner att motivationen 
sviker och att det skulle vara 
bra att  få en knuff för att kom - 
ma vidare!
 Kursen pågår i fyra dagar med 
intensivträning i läsning och 
skrivning anpassad till varje 
individ. 
Tid: 3-6 februari 2014
Plats: Wiks folkhögskola
Kursavgift: 500 kr inkl kost och 
logi samt resor till och från.
Välkommen med din intresse-
anmälan senast den 15.12 2013.
Anmälan med e-post till 
elaine.kennedy@srf.nu.För 
frågor eller anmälan per telefon 
kontakta kursledare Bengt 
Troberg på telefon 08-39 91 24.
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Resurscenter syn informerar om föräldrakurser
Resurscenter syn erbjuder utbildning för föräldrar som har ett barn med synnedsättning. Utbildningen 
sker i kursform på resurscentret.
Se vidare på vår webbplats: www.spsm.se/fortbildning/

Aktuellt kursutbud:

Barn med synnedsättning, 0–5 år
21 – 23 januari 2014
18 – 20 februari 2014
Anmälan: Kontinuerligt under året
Plats: Resurscenter syn Stockholm.
Innehåll: Att läsa på olika sätt – svartskrift eller punktskrift.
               Bilder och bildtolkning
               Datorlek
               Lek och samspel
               Samspel, kommunikation och delaktighet
               Självständighet: ADL, orientering och mobility
               Samhället stödinsatser
Barn med svår synnedsättning/blindhet, 3–4 år
25 – 26 mars 2014
Anmälan: senast 2014-0124  
Plats: Resurscenter syn Stockholm
Innehåll:  Anpassning av barnets närmiljö
                Aspekter på att utvecklas med synnedsättning
                Bilder och bildtolkning
                Samhällets stödinsatser
                Samspel, kommunikation, delaktighet
                Självständighet: ADL, orientering och mobility

Barn med svår synnedsättning/blindhet, 4–5 år
13 – 15 maj 2014
Anmälan: senast 2014-03-14
Plats: Resurscenter syn Stockholm
Innehåll: Punktskrift
               Datorlek
               Självständighet, ADL
               Samspel, kommunikation, delaktighet
               Samhällets stöd

Alla kurser är kostnadsfria och ersättning utgår för resekostnader. Föräldrarna betalar en mindre avgift 
för mat och logi.
Ytterligare information
Annica Winberg annica.winberg@spsm.se, Resurscenter syn Stockholm, 010-473 50 00
Åsa Karlsson Lundqvist asa.karlsson-lundqvist@spsm.se, Resurscenter syn Stockholm, 010-473 50 00
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Posttidning A

2013

9 – 11 oktober
Closing The Gap Conference
Minneapolis, USA
www.closingthegap.com/
conference

10 – 12 oktober
EACD (European Academy of 
Childhood Disability)
Newcastle, UK
www.eacd.org

22 – 23 oktober 
Belysning för äldre och synska-
dade
Ljusskolan i Knivsta 
www.ljusskolan.se

29 -30 oktober, 
Seminar in Mathematics 
Seminar in Mathematics for 
Children with Visual Impair-
ment and Children with MDVI
Melhus, Trondheim, Norge 

4 – 6 december
Optic Nerve Conference
Obergurgl, Österrike
http://www.optic-nerve-online.
com/
http://www.ever.be/news.php

4 – 7 december
Getting in Touch with Literacy 
2013
A national conference focusing 

on the literacy needs of indivi-
duals with visual impairments.
Providence, Rhode Island, USA
www.gettingintouchwithlite-
racy.org/

11 – 14 december
“Exploring All Options”
AER International All-Orienta-
tion Mobility Conference
New Orleans, USA
www.aerbvi.org

2014

22 – 25 januari 
BETT Show 2014
London UK
www.bettshow.com
 
17 – 22 mars 
CSUN (Technology and Per-
sons with Disabilities)
San Diego, USA
www.csun.edu/cod/

20 – 21 mars
FFS Synkonferens 2014
Hälsobefrämjande synrehabili-
tering, Stockholm
http://ffss.se/

30 mars – 3 april
Vision 2014 – 11th Inter-
national Conference on Low 
Vision, Melbourne
www.vision2014.org

7 – 8 maj
SETT – Skandinaviens största 
mässa och konferens inom det 
moderna och innovativa läran-
det.
http://www.settdagarna.se/
Om-SETT

14 – 16 maj 
SightCity i Frankfurt
www.sightcity.net

22 – 23 maj
Education in “Care and Assis-
tive Technology”,
Heerlen, Nederländerna
http://www.aaate.net/

7 juli
ICEVI, Brygge Belgien

9 – 11 juli 
International Conference on 
Computers Helping People with 
Special Needs (ICCHP), Paris 
www.icchp.org

30 juli – 3 augusti 
AER International Conference 
2014 
San Antonio, USA
www.aerbvi.org

Ett program som du själv kan komplettera finns på www.ffss.se/konferenser




