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Ekeskolan och Åsbacka
skolan 
Den 1 augusti började jag som 
ny rektor för de båda skolorna. 
Jag kommer närmast från en 
rektorstjänst för tre skolor i 
Arboga kommun. 
 För mig är det viktigt att alla 
elever får den utbildning de har 
rätt till. Elevinflytande, föräld-
rainflytande, trygghet och sam-
verkan är mina hjärtefrågor och 
som jag anser utgör några av de 
viktiga hörnstenar som finns i 
mitt rektorsarbete.
 Ett spännande projektarbete 
som vi jobbar med på skolan är 
kring orientering och förflytt-
ning som handlar om att stärka 
elevernas självständighet. Vi 
har också numera en förste-
lärare som kommer att arbeta 
mycket med kommunikation. 

Linnea Höljer
rektor för Ekeskolan och 
Åsbackaskolan i Örebro

Från Läromedelsavdel
ningen:
SFI
SPSM tar fram ett material för 
SFI. Studerande inom SFI med 
svår synnedsättning/blindhet 
behöver lära sig svensk punkt-
skrift för att nå de uppsatta 
målen i kursplanen för SFI. 
SRF har utarbetat ett förbere-
dande punktskriftsmaterial med 
SFI-eleven i fokus. Materialet 
presenterar alfabetet och siff-
rorna och har delvis testats på 
målgruppen. Till materialet ut-
arbetas även en läraranvisning. 

Nationella prov
Skolverket har tecknat avtal 
med SPSM om att myndighe-
tens läromedelsavdelning kom-
mer att anpassa de nationella 
proven i enlighet med hur de 
förlagsutgivna läromedlen an-
passas. Rådgivare med ämnes-
kunskap vid Resurscenter syn är 
involverade i processen. 

Jessica Einarsson 
tf enhetschef Läromedel

 
NOVIR
I början av oktober bjöd SPSMs 
motsvarighet i Norge, Statped 
in till ett möte inom det nordis-
ka nätverket NOVIRs ram. I år 
representerades även Färöarna. 
Nätverkets uppgift är att utbyta 
kunskap och kompetens på syn-
området. I mars 15 anordnades 
ett seminarium om punktskrift 
och taktil läsning ur ett literacy-
perspektiv.

Elevkurser
Under 2015 sker ett arbete med 
att analysera och planera en 
uppstart för kurser för elever 
igen. De planeras till läsåret 
16/17. Det är i dagsläget inte 
klart med vilka kurser som 
startar men vi får anledning att 
återkomma.

Stödmaterial syn 
Resurscenter syn i samarbete 
med Läromedelsavdelningen 
och Östra regionen har påbörjat 
ett arbete med att ta fram två 

stödmaterial för lärare till dels 
blivande punktskriftsläsande 
barn i förskolan, dels punkt-
skriftsläsande elever i grund- 
och gymnasieskolan. 
 Den nyligen framtagna skrif-
ten ”Elever med punktskrift 
som läsmedium – Allmänna råd 
till skolhuvudmän och rekto-
rer” ska ligga till grund för det 
fortlöpande arbetet med de båda 
stödmaterialen. 

Ny chef
Resurscenter syn Sthlm bildar 
nu en enhet sedan 1 augusti och 
jag som nytillsatt chef heter Eli-
sabet Sepúlveda. Jag kommer 
närmast från Läromedelsavdel-
ningen. I början på 2000talet 
var jag chef för en enhet som 
anpassade och utvecklade läro-
medel för elever med synned-
sättningar. Under några år fick 
jag tillfälle att läsa en magister-
utbildning inom synpedagogik 
och som jag nu får möjlighet 
att omsätta i praktiken. Jag vill 
verka för att Rc syn Sthlm med 
kompetens och kommunikation 
ska stödja en likvärdig skola för 
att elever och studerande med 
funktionsnedsättning ska nå 
målen.
 Michael Wennblom är fortsatt 
enhetschef Rc syn Örebro

Elisabet Sepúlveda
enhetschef Rc Syn Sthlm
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LANDET RUNT

Östra regionen begrundade 
flyktingar och sorgebud
Denna gång var det Linköpings 
syncentral som höll i arrange-
manget. 
 I inledningen började de med att 
berättade att de fått i uppdrag att 
titta på en sammanslagning med 
Norrköpings syncentral. Något 
som naturligtvis väckte många 
tankar o känslor. Efter en läges-
rapport från respektive syncentral 
startade dagen med föredag av 
Emira Hassanov från flykting-
medicinskt centrum. Hon gav 
oss en bra bild på skillnader som 
våra invandrare upplever när de 
kommer till vårt land. Att komma 
till annat land frivilligt eller med 
tvång är helt olika upplevelser. 
Hennes föreläsning var otroligt 
fängslande och vi fick många aha 
upplevelser till varför det ibland 
blir missförstånd i kontakten med 
personer från andra kulturer.
 Vi fortsatte dagen med yrkes-

träffar. Alla upplever att det är så 
viktigt att möjligheten att träffas 
så här och få stämma av med 
varandra finns.
 På kvällen avnjöts en härlig 
middag på grekiskt restaurang 
och det blev mycket prat o många 
glada skratt.
 Dag 2 inledde Psykoterapeut 
Jacob Carlander med ”Att lämna 
ovälkomna besked o ändå behålla 
en bra relation”
 Han berättade också hur de 
använder hund som verktyg i att 
anknyta mellan patient och tera-
peut. 
 Även det en lärorik stund, där 
vi bla diskuterade svårigheten 
att prata om bilkörning med våra 
synskadade. Jacob betonade vik-
ten av tydlighet vid svåra besked. 
Det är lätt att bli otydlig när man 
känner att beskedet kan bli tungt 
för patienten. 

 Vi fick bra tips på litteratur ”På 
flykt från ett sorgebud” David 
Grossman, samt ”Sluta älta o 
grubbla” med Olle Wadström. 
Jacob hänvisade också till Bob 
Hanssons kloka tankar: 

Man är inte sina känslor, man 
har dom.  Jag är inte ledsen, 
jag känner mig ledsen, om jag 
skulle vara ledsen så skulle jag 
inte lägga märke till det. Men 
första gången man är ledsen 
så tror man: - Nu kommer jag 
att vara ledsen hela livet. Det 
är så här det är att vara män-
niska. För att man inte har koll 
på att ens känslor och ens jag 
inte är riktigt samma sak…”

        Bob Hansson
Nästa regionala möte blir våren 
2016 i Kalmar.

Anita Leksäther 
Syncentralen Visby

Rc Örebro i CVI-projekt
TEACH CVI är namnet på ett 
nytt, tvåårigt Erasmus+ projekt 
som Resurscenter syn i Örebro 
kommer att delta i. Uppstarts-
mötet hålls i Dublin i slutet av 
september.
 Projekttiteln TEACH CVI 
syftar både till att lära ut kun-
skap om CVI och att undervisa 
elever som har CVI. CVI står 
för Cerebral Visual Impairment, 
dvs. synnedsättning på grund av 
en skada i hjärnan, vilket är den 

vanligaste orsaken för en synne-
dsättning i västvärlden idag. 
 Projektet har som mål att sam-
manställa och sprida kunskap 
om cerebral synnedsättning 
(CVI) till pedagoger och andra 
berörda professioner i Europa, 
både i skriftlig form och som 
workshop. Innehållet i båda 
delarna kommer att bestå av lät-
tillgänglig information om CVI, 
kartläggnings-/screeningverktyg 
samt pedagogiska rekommenda-

tioner och idéer. 
 Projektet har en tydlig tvär-
professionell inriktning, där alla 
projektdeltagare bidrar med sin 
unika kompetens inom sina yr-
kesområden såsom specialpeda-
gogik, socialpedagogik, medicin, 
diagnostik och läromedelspro-
duktion. Partnerländer är Island, 
Irland, Skottland, England, 
Belgien och Sverige.

Judith Cederhag
rådgivare SPSM, RC syn Örebro
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Riskabelt resande och dålig 
digital delaktighet 

Den 2 oktober hade LHON Eye 
Society och det stora LEBERX-
projektet – som leds av Bertil 
Sköld – premiär på sin nya 
film med namnet Livet kommer 
tillbaka. 
 Filmen visades på ett möte 
med personer som har anlagen 
eller fått diagnosen LHON. Det 
går att läsa om den här sällsynta 
ögonsjukdomen på www.lhon.
se i en alldeles ny sexsidig skrift 
som också skickats ut till alla 
ögonkliniker och syncentraler 
i början av oktober. Filmen 
handlar om Hampus och Felicia, 

två unga personer mitt i livet 
som diskuterar hur det var för 
dom och deras anhöriga när det 
otänkbara hände. Och hur livet 
sedan kom tillbaka och deras 
syn på reaktionerna från dom 
själva och omgivningen. Filmen 
kan säkert användas även för 
andra än de som har LHON, 
eftersom symtomen är större 
eller mindre centrala scotom på 
båda ögonen i de flesta fallen. 
Eftersom sjukdomen är så säll-
synt och det torde finnas endast 
ett par hundra personer med den 
kan man tycka att det är mycket 

kunskap om få människor, men 
ofta inträder synförlusten tidigt 
och man lever länge med nedsatt 
syn. Nästan som förut men an-
norlunda, som Hampus uttrycker 
saken när han går runt och pratar 
i telefon på taket till Telenors 
huvudkontor i Stockholm. 
 Klicka in dig så får du se på 
www.lhon.se. Där ligger också 
fem korta intervjufilmer med an-
dra Lhon-are och en 16 minuters 
föreläsning med Krister Inde om 
excentrisk fixation med mera.

Ny film om Lebers ärftliga optikusneuropati

Var fjärde medlem i SRF har 
aldrig använt internet och tre 
av tio tycker att det är otryggt 
att åka kollektivt. Det är något 
av det som kommit fram efter 
en medlemsundersökning som 
genomförts under våren. 
 På uppdrag av Synskadades 
Riksförbund (SRF) har företaget 
TNS Sifo genomfört en tele-
fonundersökning bland SRF:s 
medlemmar. De frågor som ställ-
des handlade om synskadades 
upplevelser och förutsättningar 
på två viktiga områden. Det ena 
området var resande, gatu- och 
trafikmiljö. Det andra handlade 
om internet och möjligheten att 
ta del av olika e-tjänster. 
 Hela 1001 personer i åldrarna 
18-85 år deltog i undersök-

ningen, det vill säga var tionde 
synskadad medlem i SRF. De 
svarande var jämnt fördelade 
bland kvinnor och män och 
bland medlemmar med olika 
synstatus.
 
Färre använder internet
Undersökningen visade bland 
annat att mindre än hälften av 
medlemmarna använder inter-
net dagligen och att var fjärde 
aldrig har använt internet. När 
dessa data jämförs med statistik 
från SCB framgår också att den 
undersökta målgruppen använder 
internet i betydligt lägre utsträck-
ning än befolkningen i stort.
 4 av 10 i undersökningen tyckte 
att tillgängligheten och använd-
barheten på internet och webba-

serade plattformar måste för-
bättras. Dessutom ansåg nästan 
hälften av de som inte använder 
internet att livskvaliteten påver-
kas negativt av att inte kunna 
göra detta.

Otryggt resande
Vidare visade undersökningen att 
43 procent av medlemmarna ald-
rig åker kollektivt på egen hand. 
Nästan 3 av 10 av dessa uppgav 
att anledningen är att det är för 
obehagligt och otryggt. 
 Det var också mer än var femte 
som aldrig rör sig på egen hand i 
gatu- och trafikmiljö på orten där 
de bor.
 Rapport om detta finns på 
SRF:s hemsida.

Mikael Ståhl
Ombudsman SRF
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Under 4 dagar i juli deltog jag i 
en internationell konferens, In-
ternational Mobility Conference 
IMC 15 i Canada. Efter en lång 
flygresa möttes jag av ett riktigt 
varmt sommarväder i Montreal. 
Konferensen hölls på en stor 
och modern konferensanlägg-
ning i centrala Montreal. Det var 
ca 400 deltagare från 33 länder. 
Vi var 9 deltagare från Sverige. 
Programmet var omfattande och 
innehöll gemensamma föredrag, 
workshops, posterpresentationer 
och utställningar.
 Jag höll en muntlig presenta-
tion om skridskoåkning för barn 
med synnedsättning – gruppak-
tivitet.
 Började att berätta i stora drag 
hur synrehabiliteringen i Sve-
rige ser ut. Hur synenheten i 
Skåne är uppdelad mellan barn/
ungdomar och vuxna. Vilka 
som arbetar på synenheten barn 
och ungdom i Skåne. Att vi är 
ansvariga för barn 0-18 år med 
synnedsättning. Därefter över-
går de till synenheten vuxen.
På synenheten barn och ungdom 
i Skåne bedrivs en hel del olika 
grupp aktiviteter där ibland 
skridskoåkning. Vi har positiva 
erfarenheter från gruppaktivi-
teter. Barnen får träffa andra i 
samma situation. De får utbyta 
erfarenheter och det blir en so-
cial aktivitet.

Syftet med skridskoåkningen 
var att barn med synnedsättning 
skulle få möjlighet att träffa 

andra barn med synnedsätt-
ning och få möjlighet att prova 
på aktiviteten skridskoåkning. 
Deltagarna var barn 6-13 år med 
svår synnedsättning och blind-
het. Två till sex deltagare i varje 
grupp. Aktiviteten var 2 dagar 
under höstlovet.
 Skridskoåkningen tränar b.la. 
balansen, kroppshållningen och 
koordination. Hjälpmedel an-
vändes vid behov som betastöd 
och ritmuff. Barnen fick lära sig 
grundläggande skridskoåkning. 
Lekar utfördes på isen. Miljön 
var anpassad genom en liten 
isrink, barnen fick lära känna 
varandra, inomhus i en säker 
miljö, samt nya utmaningar. 
 Trots att skridskoåkning är en 
individuell aktivitet/sport, blev 
det en social aktivitet genom 
picknick efter skridskoåkningen.
 Resultatet visade sig mycket 
positivt för barnen. De tyckte 
det var fantastiskt roligt och var 
jätteglada. Barnen ville fortsätta 
med skridskogruppen. Aktivi-
teten upplevdes som positiv för 
självförtroendet. Det framkom 
också att det var bra med en 
liten grupp då det oftast upplevs 
jobbigt på allmänhetensåkning 
när det är mycket människor 
på isen. Det var bra att träffa 
kompisar som också har synne-
dsättning. Några kommentarer 
var; ”Lättare och roligare att åka 
med synenheten eftersom det 
inte är så många människor på 
isen”. ”En befrielse att få vara 
sig själv”, ”inte vara uttittad”, 

”ingen bryr sig om åkningen ser 
konstig ut”. ”Det stärker själv-
känslan att våga”. ”Kul aktivitet 
under höstlovet”.
 ”Har gjort att hela familjen har 
börjat åka”. ”Det var mycket 
positivt för mitt barn att få 
känna att han också kunde åka 
skridskor”. ”Det stärkte hans 
självförtroende”. ”Han är så 
stolt”. ”Det är mycket bra att 
mitt barn får träna på sådant 
som är svårt”. ”Mitt barn tycker 
egentligen inte om fysiska akti-
viteter men tillsammans med de 
andra så tycker hon det är roligt 
eftersom det blir en social grej”.
”Mitt barn är stolt och har pratat 
om skridskoåkningen med sina 
kompisar”.
 Vi på synenheten Barn och 
ungdom i Lund har som ambi-
tion att fortsätta med skridsko-
gruppen.
 Det var en fantastisk erfaren-
het att få möjlighet att deltaga i 
denna konferens.
 Nästa gång kommer IMC 16 
konferensen att hållas i Dublin, 
Ireland 26 – 29 Juni, 2017.

Helena Olivik
Synpedagog

Synenheten Barn och ungdom Lund

Skånsk skridskoåkning 
presenterad i Canada 
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Vi var ett 70-tal deltagare som 
hade samlats på årets LVI - da-
gar 17-18/9 vilka precis som ifjol 
hölls på hotel PM och Vänner i 
Växjö. Dagarna arrangerades av 
Low Vision international (LVI) 
i samarbete med Linnéuniversi-
tetet. Bara att få uppleva hotel-
let och maten i sig är en njutbar 
upplevelse i tanke på arkitektur 
och gastronomi. Programmet 
bjöd på intressanta föreläsningar 
under dessa två halvdagar.

Retinal biomekanik – ett nytt 
sätt att se på nytt: 
Fredrik Ghosh, Professor vid 
avd. för oftalmologi i Lund 
sysslar till vardags med näthin-
nekirurgi och experimentell 
forskning i labbmiljö. Fredrik 

startade sitt föredrag med att 
berätta och visa lite kring näthin-
nekirurgi. För att komma åt att 
behandla vissa sjukdomar i nät-
hinnan krävs det att man tar bort 
glaskroppen. Exempel på sådana 
sjukdomar är näthinneavloss-
ning, eller hål i näthinnans gula 
fläck och ögonkomplikationer till 
följd av diabetes. För att komma 
åt och behandla dessa sjukdomar 
behöver man först operera bort 
glaskroppen (Vitrektomi)
 Man gör tre knappt millime-
terstora öppningar framtill på 
ögonvitan. Genom den nedre 
öppningen syr man fast en slang 
genom vilken man kan föra in 
vätska i ögat och ersätta glas-
kroppen under operationen. 
Genom de två övre öppningarna 

för man in tunna instrument 
som finfördelar och suger ut 
glaskroppen. När glaskroppen 
är avlägsnad för man in special-
instrument som opererar på och 
ibland även under näthinnan.
 Vid operationens slut lämnas 
ögat fyllt med vätska. Om det 
behövs ett extra stöd för näthin-
nan under läkningen kan glas-
kroppsrummet istället fyllas med 
luft, gas eller silikonolja. Luften 
och gasen försvinner spontant 
efter 1-8 veckor beroende på vil-
ken gas som används men oljan 
opereras bort senare.
 Därefter var fick vi höra om 
forskningen kring retinal biome-
kanik, Fredrik berättade att till 
skillnad från stamcellsbiologin, 
där enskilda omogna celler 

Diagnossättning, skallskador 
och blindtorg på LVI 

Tony Pansell Vesna Ponjavic

VETENSKAP
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studeras, utgår de i Lund från 
en redan utvecklad näthinna och 
försöker i laboratoriet efterlikna 
dess situation i det levande 
ögat. I Lund har de utvecklat en 
egen modell där de kan hålla en 
vuxen näthinna levande i odling 
under lång tid och på så sätt 
isolera enskilda faktorer som 
har betydelse för nervcellernas 
välmående.
 De studerar hur näthinnan 
påverkas av fysiska faktorer 
såsom tryck och sträckning. 
Dessa fysiska faktorer har starka 
kopplingar till synnedsättning 
vid grön starr (glaukom) och 
näthinneavlossning, och målet är 
att kunna hämma de mekanismer 
som leder till nervcellsdöd.
Transplantation av friska nerv-
celler har länge varit en dröm, 
rent tekniskt går det idag att 
transplantera en näthinna och få 
den att överleva. Den stora ut-
maningen ligger i att få fram ett 
transplantat som ska kunna bilda 
nervcellskontakter i det sjuka 
ögat och därmed återskapa syn, 
och dit har vi inte nått ännu.

Utredningar om näthinne
sjukdomar
Nästa föreläsare var PhD, 
Docent och överläkare Vesna 
Ponjavic som är verksam på 
Ögonkliniken, Skåne Univer-
sitetssjukhus. Hennes föreläs-
ning handlade om hur man idag 
utreder oklar synnedsättning där 
sjukdomar i näthinnan är den 
största delen. Vesna menade 
att vi idag blir allt bättre på att 
upptäcka synskador, att förstå 
bakomliggande orsaker till syn-
nedsättning samt att behandla 
och bota ögonsjukdomar. Enligt 

studie har i världen andelen 
med blindhet minskat med 50 % 
samt andelen måttlig och svår 
synnedsättning minskat med 38 
% under perioden 1990-2010. 
Detta gäller då i hög- inkomst-
länder som Västeuropa, USA, 
Australien, Japan etc. Hur ser 
det då ut i Sverige?
  I region Skåne kan man även 
se en minskning av andelen med 
blindhet/grav synnedsättning 
under en 5-års period. År 2009 
fanns 181 vuxna i denna kate-
gori jämfört med 137 st. 2013. 
Vad gäller barn/ungdomar fanns 
här 15 st. 2009 jämfört med 5 st. 
2013. Vesna berättade sedan om 
hur en utredningsdag ser ut på 
ERG mottagningen i Lund och 
vilka olika synundersökningar 
man gör och vilket testmaterial 
man använder. Man arbetar här 
i team. Man undersöker ögon-
botten, macula funktion, retinal 
funktion och struktur med olika 
undersökningsmetoder och kan 
med detta ställa diagnos. 
 Olika undersökningar utförs 
av näthinnan som ERG (elek-
troretinografi) men även multi-
fokal ERG samt OCT (Optical 
coherence tomography). Man 
kan behöva undersöka synfält, 
synbanor och synbark och man 
använder då mfVEP (multifokal 
visual evoked potential). 

Varför behöver man då göra 
så mycket? Svaret är för att inte 
missa någon del som påverkar 
patientens synförmåga. Det 
är också viktigt att ha tid för 
patienten Det räcker inte heller 
att bara titta in i ögat och mäta 
funktion - man behöver också få 
veta och förstå vad som händer 

där och hur sjukdomar uppkom-
mer. Sjukliga förändringar som 
man kan se vid en ögonbotten-
undersökning har ingen korrela-
tion med synförmågan. Kan vi 
se i näthinnan vad som händer i 
hjärnan? Forskning/studier på-
går inom detta område och man 
vet idag att olika psykiatriska 
sjukdomar (ex. endogena de-
pressioner, Schizofreni, ADHD, 
Autism) samt olika neurodege-
nerativa sjukdomar (Parkinson, 
Alzheimer, MS) påverkar syn-
funktionen negativt. Vesna me-
nade avslutningsvis att viktiga 
frågor för framtiden är att förstå 
neurodegenerationen. Kan ex. 
synfunktion och elektrofysiologi 
här ge oss mer information om 
biologiska processer i hjärnan? 
Vi behöver också bli bättre på att 
förstå synnedsättningar genom 
ex. fortsatt metodutveckling och 
forskning – klinisk som djurex-
perimentell.  Kvalitetsregister 
kan här bidra till att hitta sam-
band vid olika ögonsjukdomar. 
Det poetiska uttrycket ”Ögonen 
är själens spegel” kanske vi i 
framtiden får mer vetenskapliga 
belägg för? 

Traumatiska hjärnskador och 
synpåverkan:  
PhD, docent och leg optiker 
Tony Pansell bedriver bl. a 
forskning på Marianne Berna-
dotte centrum på Karolinska 
institutet.  Tony inledde med 
att prata om hjärnans normala 
skydd men hårda slag/ våld mot 
huvudet kan medföra att hjärnan 
kortvarigt stöter emot skallbenet 
vilket kan innebära att hjärnväv-
naden trycks ihop/deformeras 
kortvarigt. Huvudrotationer har 

VETENSKAP
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visat sig vara farligare än direkta 
slag mot hjärnan då dessa inne-
bär en dragning i blodkärl och 
nervbanor. Vanligaste orsakerna 
är fallolyckor, cykelolyckor 
samt bilolyckor. Incidensen är 
ca 20 000 pat/år i Sverige men 
mörkertalet är betydligt större 
(ca 40 000) på de som inte söker 
vård. Förloppet och symptomen 
efter skadan kan se lite olika ut 
men de första dagarna kan hu-
vudvärk, illamående, ljuskäns-
lighet trötthet samt koncentra-
tionssvårigheter uppkomma. Det 
finns ingen statistik för gruppen 
synskadade men fallolyckor här 
är ju vanligt. Hos 80 % (enl. stu-
die) försvinner symptomen inom 
1-2 veckor och man återgår 
till normal aktivitet som innan 
skadan. Kvarstår symptom >3 
månader efter skadan kallar man 
det Post Commotiellt Syndrom 
(PCS). Vanligt är ”Fatigue” efter 
hjärnskada vilket innebär uttrött-
ning/utmattning och energiför-
lust. Detta medför ökad uttrött-
ning fysiskt, psykologiskt och 
mentalt. Många behöver därför 
hushålla med sin energi. Alla 
nya situationer/aktiviteter tar 
mer energi. 

Hur drabbar då detta syn-
funktionerna? Först kan man 
konstatera att synsystemet är 
komplext och en stor del av 
hjärnans volym är involverad i 
synfunktionen genom synbanor, 
kortikala synareor, intrakortikala 
banor samt kranialnerverna. 
Tony redogjorde för olika visu-
ella strukturer och dess funktio-
ner där han indelade detta i CNS 
strukturer och dess sensoriska/
motoriska funktioner. Ett vanligt 

fenomen hos den typiska pat 
med traumatisk hjärnskada är att 
de varit hos läkare men där har 
man inte upptäckt några syn-
problem pga. normal synskärpa, 
inget dubbelseende, ingen dim-
syn etc. Det man dock ofta inte 
upptäckt är att synfunktionerna 
på nära avstånd är påverkade 
som ex. ackommodation, fjär-
mad konvergens, minskad fu-
sion, långsam läshastighet, osta-
bil fixation, blickförflyttning, 
ljuskänslighet samt bildrörelser. 
Man använder ett frågeformulär 
(CISS) för egenskattade symp-
tom vid närarbete (syn och läs-
ning). Erfarenheten av verktyget 
är mycket bra för att se om man 
är symptomatisk. Tony berät-
tade om olika behandlings och 
träningsmetoder man använder 
sig av där glasögonbehandling 
är det första alternativet. Pris-
mor, färgfilter (ex FL 41- rosa) 
är exempel på andra alternativ. 
Man tränar att komma närmare, 
öva växlingsförmåga samt att 
stabilisera synen ex. via Hart 
Chart och Brocks-String. 
 För att återställa motoriska syn-
funktioner krävs synträning. Av-
vägd ögonmotorik kräver även 
sensorisk kontroll. Sammanfattat 
får pat. med hjärnskador ofta 
påverkan på synfunktionerna, 
har ofta normal oftalmologiskt 
status, har jobbigt med läsning 
och närarbete, glasögon hjälper 
delvis, synträning ger effekt och 
kan normalisera synfunktioner 
men denna tar tid! 

Karthikeyan Baskaran, lektor 
vid Linnéuniversitetet, berättade 
om sin forskning kring Vikten 
av att ha god fixering vid ex-

centrisk fixation:
 Föreläsningen fokuserade på 
synnedsättningar med centrala 
synfältsbortfall. Vanliga orsaker 
med förlust av centralt synfälts-
bortfall eller absolut centralt 
scotom är olika maculasjukdo-
mar som AMD, Stargardt, Dia-
betsrethinopati, ärftliga macula 
sjd samt andra typer av dessa. 
Människor med absoluta centra-
la scotom måste förlita sig på sin 
återstående perifera synförmåga 
för utförande av olika aktiviteter. 
De flesta med CFL använder 
excentrisk synstrategi för att se 
saker av intresse i ett område/
plats i den perifera näthinnan 
mer känt som PRL – Prefered 
retinal locus. Cirka 85 % hittar 
automatiskt en annan fungeran-
de lokalisation. PRL kan finnas 
upp till 30-35° från fovea men 
vanligtvis 5-10°.
 Förstoring kan här underlätta 
vid nedsatt centralt seende/upp-
lösning. För PRL i den peri-
fera näthinnan är det viktigt att 
fixeringen är stabil och att man 
funnit rätt lokalisation - för bästa 
läsförmåga och synskärpa. Det 
finns olika metoder att mäta fix-
eringsstabilitet men varje metod 
har för och nackdelar. I allmän-
het måste patienten titta på ett 
specifikt mål under   10-30 sek 
under vilket ögonrörelser regist-
reras. Det finns olika instrument 
för att mäta ögonposition och 
stabilitet men även metoder för 
att kvantifiera stabilitet och in-
stabilitet vid fixation. Olika icke 
visuella faktorer som ex. typen 
av föremål och instrument kan 
påverka stabiliteten. Forskning 
om ny teknik för att bedöma fix-
ationsstabilitet pågår f.n. liksom 
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studier med nya DLO-LV som 
är en digital ljusprojektor som 
tar 20 bilder per sekund. Man 
kan även utveckla (ca 10%) flera 
PRL vilka används vid olika ak-
tiviteter som ex. läsning och att 
se på TV. Karthikeyan berättade 
om en studie för att se om pat. 
med macula ödem har sämre 
stabilitet vid fixation jämfört 
med 50 patienter utan macula 
ödem. Resultatet här var att de 
med macula ödem har betydligt 
mer instabilitet vid fixation. Ål-
dern har däremot ingen negativ 
påverkan. Sammanfattningsvis 
är stabiliteten vid fixation ned-
satt hos personer med centrala 
synfältsbortfall vilka använder 
perifer PRL och en mer stabil 
fixering vid macula sjukdomar 
ger snabbare läshastighet. 

BlindSquare 
Ilkka Pirttimaa, grundare, berät-
tade om en GPS- app utveck-
lad för blinda och synskadade. 
Appen ger information om den 
omgivande miljön, tillkännager 
intressanta platser och gatukors-
ningar när du reser.  Blind Square 
bestämer din position via din 
telefons GPS-enhet och använ-
der sig sedan av gratisapparna 
FourSqared och Open Street 
Map för att ge information av 
omgivningen du befinner dig i. 
Via ett Bluetooth headset får du 
sedan informationen i öronen 
och du kan även styra appen via 
knapar på headsetet. 
 Du kan till exempel använda 
BlindSquare för att hitta det 
mest populära caféet Inom en 
200 meters radie eller för att 
hitta närmaste postkontor eller 
biblioteket. Om du skakar din 

enhet talar appen om din nu-
varande position, och du får då 
även information om var och i 
vilken riktning närmaste gatu-
korsning finns. Du kan markera 
speciella platser som bokmärken 
för att sedan låta BlindSquare 
hjälpa dig att hitta tillbaka se-
nare. 
 Ilkka berättade även om att 
man i en stor shoppinggalleria 
i Helsingfors satt upp ledfyrar 
(iBeacons) på strategiska plat-
ser och genom att BlindSquare 
kommunicerar med dessa kan 
man få information hur man tar 
sig till en speciell butik, toalet-
ter, hissar och utgångar etc. i 
gallerian. 
 BlindSquare har funnits i 3 år 
och har ca 13 000 användare 
över hela världen. Man köper 
appen i App Store och har sedan 
livstids fria uppdateringar.

Projektet Appsök – Kvalitets-
säkrad sökbar appinformation ur 
ett tillgänglighetsperspektiv:
Bo Hamberg, projektledare och 
Ronnie Widmark, kurator, till-

gänglighetsspecialist på StoCKK
 Syftet med projektet ”Appsök” 
är att skapa en överblick över 
stödjande applikationer som kan 
vara till hjälp för personer med 
funktionsnedsättning. Idag är det 
i princip omöjligt att ha koll på 
alla appar som finns. Tanken är 
att man via en avancerad kvali-
tetssäkrings- och analysmodell 
kommer att granska en stor 
mängd appar för att sedan göra 
dem sökbara via en webbtjänst.  
Webbtjänsten kommer att vara 
tillgänglig på tre nivåer, en enk-
lare för allmänheten, och en mer 
avancerad för rådgivare och be-
handlare. Det kommer även att 
finnas en särskild nivå och för 
expertanvändare som granskar 
och godkänner innehållet.  Man 
beräknar att släppa webbtjänsten 
publikt under maj 2016. 
 Projektet Appsök finansieras av 
PTS -Post och Telestyrelsen och 
StoCKK- Stockholm Center för 
Kommunikativt och Kognitivt 
stöd, Habilitering och Hälsa. 

Vi vill avslutningsvis tacka FFS 
för stipendium som möjliggjorde 
att vi kunde delta i dessa intres-
santa och väl genomförda LVI-
dagar. Vi kan rekommendera 
alla att delta i dessa om möjlig-
het finns.   

Bert Bostedt, Lars Jonsson, 
Arbetsförmedlingen Syn Döv Hörsel 

Nord.   

Ilkka Pirttimaa

VETENSKAP
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Synergonomi är ergonomi 
utifrån ögats förutsättningar och 
här ingår bland annat hur man 
utformar tillgången av dagsljus, 
inomhusbelysning, glasögon 
och arbetsuppgiften för att 
underlätta för våra ögon. Or-
ganisationen IEA: s  definition 
av synergonomi lyder “Syner-
gonomi är den multidiscipli-
nära vetenskapen som handlar 
om förståelsen av människans 
synprocesser och interaktionen 
mellan människor och andra 
element i ett system. Synergo-
nomi applicerar teorier, kunska-
per och metoder för design och 
utvärdering av system i syfte 
att optimera människans väl-
befinnande samt övergripande 
systemprestationer. Relevanta 
ämnen inkluderar bland an-
nat: synmiljö såsom belysning, 
synkrävande arbete och andra 
uppgifter; synfunktion och pre-
stationer; synkomfort och säker-
het; optisk korrektion och andra 
synstödjande åtgärder.”
Människan har relativt god 

förmåga att anpassa sig till 
mindre bra ljusförhållanden och 
vi kan ha svårt att avgöra hur 
mycket bättre syn- och belys-
ningsförhållandena kan vara. Vi 
som arbetar inom området har 
här en viktig uppgift att visa på 
möjligheter till synergonomiska 
förbättringar i hem, skola och 
arbetsliv. Det handlar ibland om 
åtgärder som inte ens är kost-
nadskrävande, som till exempel 
att ändra placering i rummet.  
Våra ögon behöver rätt belys-
ning för att optimalt kunna 
behandla information i omgiv-
ningen. För personer som har 
en synnedsättning är rätt ljus 
och belysning än viktigare. Det 
handlar inte om mycket och 
starkt ljus utan ”rätt” ljus anpas-
sat utifrån individuella förutsätt-
ningar i kombination med det 
som ska utföras. Kunskap om 
olika typer av synnedsättningar 
i relation till behov av ljus för 
bästa synförmåga är en viktig 
utgångspunkt då de individu-
ella skillnaderna kan vara stora. 

Någon behöver mycket ljus, 
medan en annan person fungerar 
bäst under mörkare förhållan-
den. Utgångspunkten för mig 
som synpedagog är att de flesta 
personer med synnedsättning 
fungerar bättre i en anpassad 
belysningsmiljö. För att komma 
fram till vad som är bra ljus 
krävs en analys av det arbete 
som ska utföras med naturliga 
arbetsställningar och rörelser i 
relation till individen. 
 Nedan: Före respektive Efter.

Ibland kan relativt enkla åt-
gärder göra stor skillnad. 
Belysningens 7 basfaktorer
•	Bra	rumsklimat
•	Tillräcklig	belysningsnivå
•	Harmonisk	ljusfördelning
•	God	ljusfärg	och	färgåtergiv-
ning
•	Lämplig	skuggbild
•	Rätt	ljusriktning
•	Bländfritt	ljus
Personer med synnedsättning 
har ofta ett kortare läsavstånd. 
När ett föremål upplevs sud-

Synergonomiska utredningar 
på Af Syn
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digt lutar man sig automatiskt 
framåt för att se bättre och kan 
få en felaktig arbetsställning 
med ökad statisk muskelaktivi-
tet i nacke och skuldra, vilket 
i sin tur kan ge belastningsbe-
svär. Synergonomi handlar om 
samspelet mellan människans 
seende och det arbete som ska 
utföras och det är synbehovet 
som styr kroppsställningen. Vi 
kan inta mycket ansträngande 
kroppsställningar för att se bra 
även om förutsättningarna är 
dåliga. Nacken är särskilt utsatt 
när vi försöker se så bra som 
möjligt. Vid ett kort läsavstånd 
till bildskärm är det viktigt att 
placera den på en arm för flexi-
bilitet. 

Synergonomi ett viktigt område 
för oss som arbetar med perso-
ner med synnedsättning och för 
att skapa goda synergonomiska 
förhållanden behövs kunskap 
kring synfunktion, belysnings-
lära och ett synergonomiskt 
tankesätt. En del av oss har god 
kunskap, medan en del tyvärr 
inte haft möjlighet att få beho-
vet av kunskap inom området 
tillgodosett. Det behövs fort-
bildning på ett specifikt och 
praktiskt plan. Hur ska man 
tänka? Vilka råd ska man ge 
utifrån aktuell forskning? Led 
belysning – bra eller dåligt? Det 
finns många frågor. 

Lena Söderberg
Synpedagog 

Arbetsförmedlingen Syn Döv Hörsel 
Nord

Beställ gärna rapporten Bra ljus 
på arbetet från lena.soderberg@
arbetsformedlingen.se

Några praktiska tips
Placera dig vid arbetsbordet och titta dig omkring. Bländar något 
dig? Det kan vara solljuset från fönstret eller reflektioner från 
andra ljuskällor/lampor i närheten. Var särskilt uppmärksam om 
personen sitter i öppet kontorslandskap där det är lätt att andras 
lampor stör. Skugga ögonen med handen, eller sätt på en keps. 
Upplever du någon skillnad? Om skärmen ger dig en behaglig 
känsla, är du troligtvis att utsatt för direkt eller indirekt bländ-
ning från ljuskällor ovanifrån. Placera en spegel eller ett blankt 
pappersark framför eller på ytan du tittar på mest. Om du ser 
några ljuskällor i spegeln, riskerar du att utsättas för reflektioner. 
Finns nakna glödlampor i miljön? Ljuskällan ska helst vara dold 
i armaturen. 
Hur ser ljusfördelningen ut? Är armaturer i rummet släckta? 
Det betyder ofta att de inte är ändamålsenliga ex när det gäller 
ljusstyrka, raster osv. Det kan också betyda att de helt enkelt är 
felplacerade. Använd din mobil och rikta mot ljuskällan, ta ett 
foto, uppstår ett randmönster (täta eller glesa mörka streck) visar 
det på flimmer. Många människor, men inte alla, är känsliga för 
flimmer. Blickvila är bra för att avlasta ögonen vid synkrävande 
arbete exempelvis vid dator. Blunda en stund eller fäst blicken 
på avstånd, på något som är mer än 6 meter bort. Så till sist den 
kända regeln – är du högerhänt ska ljuset komma från vänster 
och är du vänsterhänt ska ljuset helst komma från höger. 

Armaturerna är felplacerade 
samt uppsatta för nära taket. Vid 
ommöblering av rummet lät man 
armaturerna hänga kvar som 
tidigare, vilket inte är helt ovanligt 
förekommande.  

Här suger de murriga väggarna 
upp det mesta av ljuset. De 
små mysbelysningarna som är 
nedpendlade fyller inte funktionen 
att skapa tillräckligt med ljus i 
hallen. 

VETENSKAP
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Jag hade förmånen att under vå-
ren 2015 få ett stipendium från 
FFS för att kunna delta på den 
Nordiska Kongressen i Synpe-
dagogik i Tönsberg. Kongressen 
var mycket välordnad och det 
fanns många intressant föreläs-
ningar att lyssna till. 
 Då Orientering och Förflytt-
ning är ett område som ligger 
mig varmt om hjärtat så var det 
så klar de föreläsningarna som 
intresserade mig mest. 
 Orientering och Förflyttning är 
ett stort område och det är inklu-
derar många olika ’segment’, det 
är lätt att som pedagog, fastna i 
’käppträning’ och att utgå ifrån 
vår egen synförmåga när vi lär 
ut orientering och förflyttning. 

När jag arbetar med oriente-
ring och förflyttning för perso-
ner med synnedsättning så är 
min största utmaning alltid att 
träna  i ’ljudbilder’ och inte i 
’synbilder’, jag måste växla mitt 
eget fokus från det jag ser till det 
jag hör. Detta är helt nödvän-
digt i min mening då jag måste 
utgå ifrån de förmågor som min 
brukare har och inte de som jag 
själv använder mig av i min 
egen orientering. 
 Den Workshop från vår Is-
ländska kollega Rannveig 
Traustadóttir, synspedagog og 
mobilityinstuktør men namnet 
“Erfaringer med ekkolokali-
sering i mobilityundervisning 
med barn og ungdom i Island.” 
Visade så tydligt hur personer 

som inte har några synrester alls, 
är så väldigt beroende av sina 
’ljudbilder’ för att orientera sig 
i alla olika typer av miljöer. Da-
niel Kisch förklarar detta så bra 
i sin Ted Talk ’How I use sonar 
to navigate the world’ https://
www.ted.com/talks/daniel_kish_
how_i_use_sonar_to_naviga-
te_the_world. Genom att se den 
film som Rannveig visade av 
Daniel och några blinda barn på 
Island, och sedan lyssna och titta 
på Daniel Kisch TED talk ger en 
så väldigt bra inblick in hur det 
kan vara att navigera sig genom 
att använda hörseln och ekolo-
kalisering istället för synen. 
 Denna förmåga är något som 
många lär sig per automatik 
men det är lika många personer 
som inte är medvetna om denna, 
sin egen förmåga, utan behöver 
få vägledning för att ändra sitt 
fokus. Filmen som Rannveig vi-
sade under sin Workshop visade 
så tydligt hur man med enkla 
medel kan göra sina deltagare, i 
detta fall barn, uppmärksamma 
på ljud i sin omgivning och på-
börja en process för att kliva in i 
’ljudvärlden’. 
 Att använda hörseln är något 
som är till stor fördel även för 
de personer som har nedsatt 
syn, det är så vanligt att de som 
har synrester, hur små de än må 
vara, överanstränger sig själva 
för att använda synen, ofta med 
huvudvärk, illamående och yrsel 
som följd. Att här få guidning 
i att kunna använda sin hörsel, 

ofta i kombination med sina 
synrester, ger ett så mycket mera 
avslappnat och avspänt förhål-
lande till just orientering. Ofta är 
synresterna både opålitliga och 
fluktuerande men under de för-
utsättningar att man har en god 
hörsel så kan den synrester som 
finns med framgång användas 
som ett komplement till den för-
måga att uppfatta och analyser 
ljud som vi ofta har medfödd. 

Att lära sig att lita på sina 
ljudintryck är något som kan och 
i mitt tycke, bör påbörjas redan 
i tidig ålder. Detta är något som 
STEP UP” står för, Safe travel 
and movement Through the 
Environment for young learners 
with a visual impairment.
 Håkan Jansson och Lisa Ol-
gemar från Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten presenterade 
under kongressen resultatet av 
ett Comeniusprojekt som har 
haft som fokus att öka medve-
tenheten hos föräldrar och perso-
nal inom skola/förskola/barnom-
sorg, om det som vi benämner 
som orientering och förflyttning. 
Tanken bakom projektet är att 
vi alla, inte bara synpedagoger, 
skall kunna stödja och upp-
muntra barn och ungdomar i att 
bli självständiga och själva ta 
ansvar för sin egen orientering 
och förflyttning. Orientering och 
Förflyttning är något som vi alla 
gör varje dag, utan färdigheter 
inom detta område blir vi iso-
lerade, får försämrad hälsa och 

Att lära sig lita på sina 
ljudintryck ...

NORDISK KONGRESS
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mår psykiskt sämre. 
 Step Up är ett tillgängligt ma-
terial som tjänar till att slå hål 
på vanliga myter, förklara termi-
nologi, att ge stöd i kartläggning 
av fysisk miljö och framförallt 
ge konkreta råd och övningar 

i att utveckla färdigheter i just 
orientering och förflyttning.

Det var mycket roligt att se 
att det inom området fokuseras 
mera och mera på de ämnen 
inom området som inte bara 

rör hjälpmedel och träning av 
densamma. 

Emmelie Reinson Egelberg
Synpedagog/Orientering och 

Förflyttnings Specialist
Guide Dogs Stockholm 

Daniel Kish är född i Kalifor-
nien USA och blev blind vid 13 
månaders ålder. För att kunna 
orientera och förflytta sig kom 
han själv på en metod där han 
med ett ”klick” ljud kunde lyssna 
och tolka eko. Daniel gör ett 
klickljud med sin tunga och ekot 
indikerar bl.a. avstånd, storlek, 
och täthet på de föremål eller 
strukturer som han möter på sin 
väg. 
 Tidigt förstod Daniel nyttan av 
att kunna använda ekolokalise-
ring för att enklare kunna ta sig 
på egen hand till de platser han 
önskade. Utgångspunkten var att 
få en större frihet och att det är 
spännande att gå för sig själv.
Daniel menar att det är svårt för 
blinda barn att förstå att det är 
skönt att slippa vara beroende av 
andra vid förflyttning.
 Daniel kom till Island första 
gången 2012 för att tillsammans 
med en mobilityinstruktör testa 
metoden på en grupp blinda barn 
och tonåringar.
Tillsammans med mobilityin-
struktören besökte Daniel flera 

förskolor och skolor. Vid besö-
ken märkte Daniel att flera av 
barnen hade talang för att an-
vända ekolokalisering.
 (Några korta videofilmer visa-
des under workshopen där blinda 
barn-tonåringar praktiserade 
”klickmetoden)”.
 Det kan vara svårt för mindre 
barn att klicka med tungan eller 
knäppa med fingrarna. Ragnvei 
visade att det finns flera olika 
”klick ”leksaker som man kan 
köpa i vanliga handeln, t.ex. 
djuraffärer, leksaker för hundar.                                                                            
”Klickare” brukar vara bra för 
”nyblinda” enligt Daniel, de är 
också bra i stora hus och t.ex. 
dörröppningar.
 Daniel anser att ekolokalisering 
kan vara bra när personer inte 
vill använda den vita käppen. 
Men Daniel själv är en stor fö-
respråkare för att använda käpp 
och menar att den tillsammans 
med ekolokalisering är den bästa 
kombinationen.
Han menar också att vi som 
ser har ett ansvar att ge blinda 
personer ett redskap för oriente-

ring och förflyttning, men som 
instruktör ska vi låta den enskil-
da personen få välja metod och 
vilket redskap de vill använda.                                                                 
Orientering och förflyttningsträ-
ning bör inte begränsas till en 
metod och ett redskap.
Daniel har varit en stor förebild 
för andra blinda personer. Han 
har visat fördelarna med sitt sätt 
att vara och att det går att ta sig 
fram självständigt bara man har 
redskapen.
Daniel har besökt Island ett fler-
tal gånger och efter dessa besök 
har det startats t.ex. föräldrakur-
ser för att visa hur ekolokalise-
ring fungerar.

Det finns flera artiklar och filmer 
om ekolokalisering och Daniel 
Kish på Internet.
 Jag vill passa på att tacka FFS 
för stipendiet som gav mig möjli-
geten att få delta i den Nordiska 
Kongressen i Synpedagogik..

Christina Dahlin
Synpedagog

Syncentralen Region Gävleborg.

... med praktiska kaliforniska 
exempel

NORDISK KONGRESS
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På Nordisk kongress för syn-
pedagoger i Tönsberg 2015 
berättade Connie Hasemann, vd 
för Telehandelshuset, om deras 
verksamhet. Företaget jobbar 
med telemarketing och utbild-
ning inom detta område och 
har sin hemvist i Taastrup på 
Själland. Verksamheten startade 
1995 som ett projekt mellan Ko-
operationen och Instituttet for 
blinde och svagsynede. Den har 
sedan utvecklats till ett fram-
gångsrikt företag som opererar 
på gällande marknadsvillkor 
utan tillskott från staten. Man 
konkurrerar med pris, kvalitet 
och resultat och det grundläg-
gande i detta är medarbetarnas 
speciella kompetens. Man tar 
tillvara det faktum att synned-
satta har en förfinad hörsel, är 
bättre lyssnare och har en speci-
ell förmåga att vara närvarande i 
samtalet. 
 Telehandelshusets verksamhet 
har de senaste åren expande-
rat kraftigt och man har nu 24 
anställda och 12 studenter. 2015 
fick vd Connie Hasemann ta 
emot ”Oslo Business For Peace 
Award” även kallat arbetsli-
vets Nobelpris. De senaste fyra 
räkenskapsåren har man mer än 
fördubblat omsättningen och 
även fördubblat antalet anställda 
med synnedsättning. Telehan-
delshusets mission är att skapa 
arbetsplatser för människor med 
synnedsättning inom telemar-
keting och kundservice genom 
hållbara affärsmetoder (fritt 

översatt). Detta är det primära 
målet. Det överskott som even-
tuellt genereras återinvesteras 
sedan till gagn för deras mis-
sion. Man menar att det inte 
är någon motsättning i att vara 
affärsdrivande och att ta ett 
socialt ansvar. Tvärtom är det 
varandras förutsättning. 
 Utbildning inom telemarketing 
och kundservice är en annan 
gren av verksamheten. Man 
vänder sig till människor med 
en funktionsnedsättning där 
”handicappet” är förenligt med 
jobb vid dator och telefon. De 
flesta är följaktligen synnedsat-
ta. Man studerar i nära anslut-
ning till den övriga verksamhe-
ten och får därigenom en god 
inblick i en aktiv arbetsmiljö. 
Man gör även sin praktikperiod 
där. Hittils har 6 av 8 studenter 
gått direkt till anställning efter 
genomförd utbildning, antingen 
på Telehandelshuset eller hos 
annan arbetsgivare.
 Rent språkligt skiljer det en del 
i våra nordiska språk på uttryck 
för funktionsnedsättning, eller 
funktionsvariation om man så 
vill, och man kan som svensk 
reagera på uttryck som handi-
kapp, hinder osv. Ganska snart 
glömmer man dock detta och 
uppskattar istället den positiva 
attityd som Connie har. Hon 
lyfter fram synfunktionen så att 
en nedsättning istället blir till 
en fördel gentemot normalse-
ende. Detta andas optimism och 
möjligheter och man hoppas att 

allt fler företag kommer till en 
likadan insikt. Det kanske rent 
av är dags att börja prata om 
funktionsfördel?

Leif Sundin
Synspecialist, Arbetsförmedlingen 

region Mälardalen

Härnösandskursen 
rullar på
Den tredje omgången av Synre-
habiliteringskursen i Härnösand 
har startat. Det är 23 deltagare 
från olika delar av landet. Det 
är en stor andel av de tidigare 
kursdeltagarna som har fått 
anställning inom synområdet, 
främst vid någon syncentral. 
 SRF ser mycket positivt på ut-
bildningen och att syncentraler-
na har anställt eftersom vi tog 
initiativ till en YH-utbildning. 
En fjärde och sista omgång 
startar hösten 2016. 

Cecilia Ekstrand

Hur man utnyttjar 
synnedsättning kommersiellt
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Den europeiska grenen av 
ISLRR som förkortas ESLRR 
hade sitt andra möte i Oxford. 
För två år sedan arrangerade 
Gary Rubin – ordförande i 
styrelsen för det vetenskapliga 
rådet – ett liknande möte i det 
ärorika Keble College mitt i den 
vackra universitetsstaden, ännu 
mer accentuerad denna gången 
av en stark sol. 
 Men den svenska närvaron var 
svag. Enbart jag själv och Kart-
hikeyan Baskaran från Kalmar, 
optikforskaren, var där. Dan-
mark samlade ihop tre danskor 
och Norge var ännu sämre än 
Sverige. Noll representanter. 
Det kan bero på att mötet är 
mycket anglosaxiskt och de 
engelska presentatörerna pratar 
fortare än de hinner tänka. De 
andra pratar ett språk som är 
det vanligast i världen, broken 
English, och presentationerna 
ska klaras av på 12 minuter utan 
möjlighet till diskussioner.

Det blir trist. Boring boring.
 Möjligen är det kutym inom 
forskarvärlden att göra så och 
att alla ska ha samma uppställ-
ning på sina presentationer som 
ska vara evidensbaserade ran-
domiserade studier med experi-
ment- och kontrollgrupp och så 
vidare – som om rehabilitering, 
pedagogik och depressions-
beskrivningar efter en förlust 
kan jämställas med medicinsk 
forskning. Vid Certec i Lund 
presenterade vi för 10 år sedan 

en bok som handlade om ”Män-
niskonära Design” – på engelska 
”side-by-side-research”, dvs. att 
man inte forskar om människor 
som man kallar “subjects”, utan 
med vänner som beskrivs som 
forskningspersoner – research 
persons.
 En annan betraktelse är att 
antalet ögonläkare är begrän-
sat. I vårt land är det ju med få 
undantag för Lena Jacobson och 
Anders Sjöström inte många 
som längre är med i rehabilite-
ringen, till skillnad från Italien 
och Tyskland till exempel där de 
inte lämnar något som handlar 
om ögon ifrån sig. Men typiskt 
nog var det Jonathan Horton 
från San Fransisco som tillsam-
mans med Susanne Trauzettel 
Klosinski höll i inledningsan-
förandena. Finns det ingen som 
kan rehabilitering så bra och 
som inte är ögonläkare som kan 
göra något så viktigt? Samma 
sak var det ju även vid Vision-
mötet i Göteborg 2002 med 
Allan Bird och Berndt Ehinger. 
 Icke desto mindre pratade 
Horton om hjärnan och var 
signalerna kommer in i MT, V1, 
V2 och V3 för en publik som 
knappt vaknat. Slutsatsen att 
hjärnan kommer att vara mer 
i centrum kan man lätt förstå, 
även om man inte fattar så 
mycket annat om de där vind-
lingarna. En hel session ägnades 
sedan åt hjärnan, med fokus på 
stroke och syn, där vi presente-
rade vårt SMS-projekt som visar 

att fem av 11 personer klarade 
av att köra bil på ett godkänt 
sätt på en inhägnad bana, och 
att de problem som våra vänner 
upplevde före träningen hade 
minskat väsentligt (signifikant) 
efteråt.   
 En stor studie har Maculor 
Society bekostat där volontärer 
har tränat äldre med excentrisk 
fixation. Projektet har utvär-
derats av Chris Dickinson, 
en optikforskare av rang som 
skrivit en tjock ljusblå bok om 
hur man tillpassar hjälpmedel. 
Men resultatet var dåligt, effek-
ten mer av mänsklig betydelse 
att någon bryr sig. De skyller på 
de svenska metoderna, men jag 
slår ifrån mig av två skäl: dels 
kan man inte träna med perso-
ner som inte kan hela vidden av 
näthinnans funktion eller ställa 
in rätt BNP. Dels kan man inte 
använda excentrisk fixation med 
handhållna hjälpmedel och läsa 
samtidigt. Det förstår inte Chris 
Dickinson, av någon märklig 
anledning. Maculor Society har 
nu bett oss om råd. Är någon 
intresserad av att hjälpa dem?

Det intressantaste på mötet 
var att lyssna till Tina Plank. 
Hon har visat att hjärnans syn-
cortex som är avsedd för signa-
ler från makula, även och efter 
träning kan ta emot signaler 
från områden utanför ett centralt 
scotom. Det visar att träning 
har effekt på ett djupare plan. 
(Samtidigt beskrev Jonathan 

Svensk frånvaro och snabba 
engelska tungor

SYNUTBLICKAR
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Norton att syndelen av hjärnan 
inte är så plastisk som t ex de 
motoriska delarna.) Men Tina 
Plank med flera har i en mycket 
intressant artikel som jag gärna 
vidarebefordrar slagit fast att 
jag som använt EV i mer än 40 
år tar emot mina bilder i en del 
av synbarken som egentligen 
tillhör min avsomnade makula-
funktion. 
 2017 är nästa möte den 25-29 
juni i Haag där ISLRR ska ha 

sitt möte efter Melbourne förra 
året. Då borde det finnas fler 
svenskar på plats och då borde 
det vara större utrymme för 
diskussioner, lite olika åsikter 
som blöts och nöts och inte så 
märkliga åsikter om vad forsk-
ning är. Jag hävdar med ord 
från Bodil Jönsson, att forsk-
ning är att finna ny kunskap 
och att det är individuellt olika, 
trots att vi hela tiden visar att 
den ena gruppen presterar bättre 

eller sämre än den andra. 
 Möjligen kan den rena forsk-
ningen vara medicinskt motive-
rad när man bedömer läkemedel 
men i en process mot ett liv 
där man ska se dåligt och må 
bra, där är det människor som 
vi måste dela våra studier med. 
Inte bara forska om. Eller som 
RNIB säger: Nothing About Us 
Without Us.

Krister Inde

“Local solutions for 
the future”– så löd 
temat för DbI´s 16:e 
Världskonferens i 
Bukarest i maj 2015.
DbI (Deafblind International) 
är en organisation som bildades 
på 1950-talet av några fören-
ingar som arbetade för barn med 
dövblindhet. Det har utökats 
till att gälla alla personer med 
dövblindhet och alla varianter 
av dövblindhet. Världskonferens 
hålls vart 4:e år och nu senast i 
Bukarest, Rumänien.
 Inom DbI finns flera olika 
typer av nätverk. Några exem-
pel: Charge Network, Usher 
Network, ADBN (Aquired 
DeafBlind Network), Outdoor 
Network, Communication Net-
work, Tactile Communication 
Network  (DbIYN), European 
Deafblind Network, Latin Ame-
rican Network, Social Haptic 

Network
 Läs gärna mer om organisatio-
nen på: www.deafblindinterna-
tional.org.

Tidigare har ca 24 % av kon-
ferenserna haft fokus på barn. 
I år har även fokus varit på 
äldre, ca 28%. Däremellan är 
det ett brett spektrum på ämnen 
som erbjuds. En konferens på 5 
dagar med tioparallelliga work-
shops uppdelat på 10 sessioner, 
två tillfällen för poster presen-
tationer som också var tio åt 
gången samt 6 plenumföredrag. 
 Det låter mycket med så 
många workshops men det 
fungerade väldigt bra om man 
ville följa ett “spår”, ett tema. 
Alla sessioner med workshops 
innehöll ett varierat utbud så 
ville man välja att fokusera på 
teknik så fanns det något om 
teknik i alla sessioner, eller till 

exempel äldrefrågor, forskning, 
kommunikation, barnfrågor och 
så vidare.
 Det var ca 400 deltagare på 
konferensen och vi kom från 
ca 40 länder från alla delar av 
världen. Från Sverige deltog 
representanter för en skola för 
barn med dövblindhet i Varberg, 
SPSM (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten) och då främst 
från Resurscenter Dövblind, 
NKC (Nationellt Kunskapscen-
ter för Dövblindfrågor), och från 
Dövblindteamet i Stockholms 
läns landsting där jag arbetar.
 Jag och mina kollegor deltog 
med 3 workshops och 1 poster: 
“Technical future requires Brail-
le reading”, “Do older adults 
with Deafblindness have a fu-
ture?” och “Specialized training 
enables access to information by 
smartphones” samt “Work and 
health in persons with Usher 

Att beskriva ljud och rörelser 
utan ljud och ljus 
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syndrome type II”.
 Konferensen hölls på Hotel 
Marriott med tjusig entré och 
stora vita välvda trappor som 
markerades med svartgul tejp 
på varje steg! Hissdörrarna var 
guldfärgade och över fanns en 
stor Rolexklocka på väggen. 
Det bjöds på lunchbuffé vaje 
dag med mycket gott att välja.

Ja välja... det var ju inte bara 
lunchmat som skulle väljas. Jag 
hade möjlighet att gå på några 
av alla dessa workshops. En av 
dem som gav mig mest intryck 
hade titeln:  “New Frontiers 
in sensory substitution and 
sensory recovery for blind and 
deafblind: technologies and 
brain mechanisms”. Professor 
Amedi Amir från Israel berät-
tade om sina forskningsrön som 
går ut på att stimulera hörsel- 
och syncentra i hjärnan med 
olika våglängder. För att tydlig-
göra det visade han en bild på 
en gravid dövblind kvinna som 
kände på en avgjutning av sitt 
ofödda barns huvud och hand, 
samtidigt som man såg ultra-
ljudsutrustning med en grynig 
bild på en skärm. Ljud som blir 
bild som blir en form i 3D. 
 Han utvecklade detta och pra-
tade om de våglängder vi inte 
kan se eller höra som ultraljud 
och ultraviolett till exempel. 
Han arbetade också med eko-
system liknande det som delfi-
ner och fladdermöss använder 
sig av.
 På något sätt används detta 
i hans arbete (för komplext 
för mig att förklara i detalj). 
Han visade en liten video där 
en blind kvinna med hörlurar 

kunde hitta fram till sina egna 
skor. I hörlurarna hade hon ljud 
som förändrades när hon vände 
sig åt olika håll och när “rätt” 
ljud hördes kunde hon identifie-
ra sina skor i en rad med flera 
liknande skor med andra färger.
 Professor Amedi pratade också 
om hur de arbetade med att 
kunna läsa med hjälp av ljud. 
Det gjordes med en kamera 
fastsatt i glasögon, kopplad till 
hörlurar där ljud/tongrupper 
hördes för varje bokstav. Till 
exempel bokstaven W visades 
med hög ton-låg ton-hög ton-
låg ton-hög ton. Han sa att man 
kunde lära sig tyda bokstäver på 
så sätt på ca tjugo minuter. Han 
lovade mig att inom 2-2,5 år 
ska han ha utvecklat ett sätt att 
lära sig läsa för teckenspråkiga 
dövblinda!
 En produkt som han redan 
utvecklat är en ersättning/kom-
plement till vita käppen. Ett litet 
handtag att hålla i handen, eller 
sätta påkäppen, och känna star-
kare vibrationer när man närmar 
sig ett hinder. Det går att an-
vända två apparater samtidigt så 
man kan bli varnad för hinder i 
huvudhöjd också.  

Melanie Robartson från 
Australien pratade om iPCP´s: 
Going mobile with Personal 
Communication Passports. 
Kommunikationspass är något 
som förekommer i arbetet med 
personer med tidig dövblindhet, 
där ofta fler funktionsnedsätt-
ningar förekommer.  Kommu-
nikationspasset används för att 
de personer som finns i omgiv-
ningen ska lättare kunna förstå 
och kommunicera med perso-

nen med tidig dövblindhet.
Ljud och rörelser kan vara 
svåra att beskriva och förklara 
i skriven text, men nödvändigt 
för att personen ska få ett så bra 
bemötande som möjligt, större 
förståelse och konsekvens. 
Melanie Robartsons projekt går 
ut på att använda en iPad i stäl-
let för papper och penna. IPad 
är lätt ta ta med, kan visa text 
och rörliga bilder med ljud och 
därmed tydligare förklara indi-
videns egna uttryck. Med appar 
ur Apples utbud kan man göra 
en personlig bok för individen 
det gäller och lägga till dra ifrån 
vad som är aktuellt. Börjar kan-
ske med “Hej jag är Lisa och 
jag tycker om att få en kram”.
 Appar som användes till iPCP
Under denna workshop satt en 
kvinna från Nederländerna intill 
mig. Hon berättade att där gjor-
des försök att göra detta på en 
PC och var mycket intresserad 
av samarbete om liknande pro-
jekt skulle startas här i Sverige.
*
I det trespråkiga Schweiz 
arbetar synpedagogen Mäde 
Müller, chef för rehabilite-
ring för dövblinda med Orien-
tering&Förflyttning på tre/
sex eller fler olika språk – tre 
talspråk och tre olika tecken-
språk som dessutom kan vara 
taktila. Hon arbetar med Hap-
tiska signaler och visade en bok 
med information om synned-
sättningar, hörselnedsättningar, 
dövhet, bemötande, ledsagning, 
anpassningar m.m. Naturligt-
vis också den lilla vibrerande 
klockan som jag kallar “ägget 
med tre prickar”.
 I Ryssland har man möjlighet 

SYNUTBLICKAR
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att få dövblindtolk 40 timmar 
under ett år och i Bulgarien 10 
timmar under ett år.
 I Rumänien jobbar man hårt 
på att hitta barn med dövblind-
het och utveckla utbildningssys-
tem för dem.

Suzanne Zeedyk, develop-
mental Psychologist, University 
of Dundee, Scotland, pratade 
om Identity and belonging. 
Fysisk kontakt med det lilla 
barnet är nödvändig för kom-
munikation och samspel. 
Hjärnan utvecklas mycket de 
tre första åren. En bild visades 
på två hjärnor, 3 år gamla och 
skillnaden var stor. Den hjärna 
hos det barn som inte fått fysisk 
kontakt och samspel var mindre 
och hade färre “vindlingar”. 
Trots att det inte är nyheter är 
det skrämmande att se när det 
visas så tydligt. Än viktigare 
att tänka på när barnet har tidig 
dövblindhet.
 Så mitt slutord är: Krama var-
andra!

Guneli Johansson 
specialpedagog/syn Dövblindteamet 

Stockholm SLL 

Värd för nästa världskonfe-
rens  2019 blir Queensland, 
Australien. Det hålls också 
Europeisk konferens arrang-
eras vart 4:e år.  Aalborg,i 
Danmark blir värd för den i 
september 2017 med temat 
“Touch of closeness maintain-
ing social connectedness”

Stora förändringar i syncentral-
svärlden förväntas inom kort. 
Stockholms syncentral föreslås 
läggas ut på entreprenad utan 
föregående studie av vad som 
bör skrivas in i upphandlingsdo-
kumenten (och utan hänsyn till 
att ingen forskning kunnat visa 
på fördelar med entreprenader), 
och Östergötlands syncentra-
ler ska slås ihop. Även mindre 
förändringar kan märkas, som 
knappast går åt rätt håll – ex-

empelvis ska personalen på 
syncentralen i Halland minska, 
och remisserna till syncentralen 
i Dalarna från ögonläkarna har 
minskat drastiskt.
 Till nästan nummer hoppas 
Cecilia Ekstrand, SRF, ha gjort 
en sammanställning som också 
kommer att användas i SRF:s 
arbete. Vet du om några föränd-
ringar på din syncentral, kon-
takta cecilia.ekstrand@srf.nu. 

Stora förändringar på 
syncentralerna
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Av Kerstin Fellenius, 
speciallärare och fil dr

Tillsammans med fem andra 
personer med olika bakgrund 
har jag under vintern 2015 fått 
möjlighet att tänka tillbaka på 
min långa yrkesverksamma tid 
som lärare och beskriva utveck-
ling och förändring av undervis-
ning av elever med synnedsätt-
ning. Med boken ”Återblickar” 
har vi skrivit svensk synhistoria 
inte bara inom pedagogik utan 
även inom medicin och teknik. 
Det är nästan ofrånkomligt att 
frågan om det var bättre förr 
dyker upp när man ägnar sig åt 
beskrivningar av en tidsepok. Vi 
känner ju väl till uttrycket ”på 
den gamla goda tiden”! Frågan 
väcker således ett behov av en 
jämförelse, i mitt fall när det 
handlar om undervisning av 
barn och unga med synnedsätt-
ning. Eftersom det inte finns 
något entydigt svar skulle jag i 
stället vilja fundera över frågan 
vad som var bättre förr, som en 
påminnelse om hur viktigt det är 
att ta hand om och bevara viktig 
kunskap när vi utvecklar ny. 
 Jag vill här kort belysa några 
förändringar som skett under 
min tid som lärare, reselä-
rare, synpedagog, forskare och 
lärarutbildare med fokus på 
barn och unga med svår syn-
nedsättning eller blindhet. Så 
benämner man gruppen idag. 
När jag för ca 50 år sedan mötte 

dem kallade vi och samhället 
dem för gravt synskadade el-
ler blinda elever. De var dessa 
som tillhörde elevgruppen på 
Tomtebodaskolan, specialskola 
för synskadade elever dvs. det 
gamla ”Blindinstitutet å Tomte-
boda” byggt år 1888. I lagen om 
obligatorisk blindundervisning 
som riksdagen, på kung Oskar 
II:s uppdrag, antagit år 1886, 
fanns gruppen definierad både 
med tanke på synförmåga och 
pedagogik.
 ”Mom. 1. Med blinda, å vilka 
denna lag är tillämplig, afses 
icke blott de som äro helt och 
hållet oförmögna att se, utan äf-
ven sådana, hvilkas synförmåga 
är till den grad försvagad, att de 
icke med någon egentlig fördel 
kunna deltaga i vanlig skolun-
dervisning”.
 Eleverna jag mötte år 1966 
var således blinda men många 
kunde också orientera sig med 
hjälp av synen men synförmå-
gan bedömdes inte räcka för att 
läsa vanlig skrift, s k svartskrift. 
Deras läs- och skriftspråk var 
punktskrift som endast kunde 
läras ut på specialskola, en in-
ternatskola som för de flesta låg 
långt hemifrån. Det var alltså 
med utgångspunkt för barnens 
bästa som skolgången för elever 
med synnedsättning skulle ske 
på en specialskola. Här fanns 
utbildade blindlärare och kun-
skapen om ”blindmetodiken”. 

Här fanns lärare med mång-
årig erfarenhet av att undervisa 
punktskriftsläsare. Lärare som 
visste vilka förväntningar och 
krav man kunde ställa på elev-
erna. Skolplikten var tio-årig 
och skulle ge eleverna både en 
teoretisk och praktisk utbild-
ning så att de efter avslutad 
skolgång skulle få en grund för 
att tjäna sitt eget uppehälle. Det 
var målet. Därför behövde de 
längre tid, både när det gällde 
antal skolår och antal veckotim-
mar i kursplanen för att inhämta 
likvärdiga kunskaper som elever 
utan funktionsnedsättningar. Om 
man kunde hantera sina lärome-
del i punktskrift på egen hand 
och arbeta självständigt kunde 
man integreras till hemskolan 
redan efter årskurs 6 i slutet på 
1960-talet men man fick då gå 
om ett läsår för att vänja sig 
vid den vanliga skolans sätt att 
arbeta.

Från specialskola till grund
skola
Rektor vid Tomtebodasko-
lan, Tore Gissler, hade efter 
en studieresa till USA under 
1960-talet tagit del av interna-
tionella försök till integrering 
och beskrev i ”Handledning för 
blindlärare” (1969) förslag till 
olika former för undervisning av 
blinda elever i vanlig skola. Ste-
get från en självklar undervis-
ning i specialskola med elevens 

”Återblickar” 
– delaktig i svensk synhistoria – pensionär – tid för 
reflektion!

HISTORIK
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kunskapsutveckling i fokus till 
den idag så viktiga rätten till 
delaktighet i samhället, som 
SRF (Synskadades Riksför-
bund) kämpade för, var inte 
långt borta. 1970-talet präglades 
på Tomteboda av ett nytän-
kande och vi som arbetade där 
fick uppleva en integrationsvåg. 
När jag kom till Tomteboda 
som lärare 1966 fanns ca 150 
elever. I mitten på 1970-talet 
hade elevantalet sjunkit till hälf-
ten för att under läsåret 1984/85 
endast bestå av 15 elever. 
Många idéer och tankar hade vi 
om hur vi skulle kunna ”rädda” 
specialskolan kvar för de elever 
som hade behov av den eller för 
att ge föräldrar en valmöjlighet. 
Men året därpå, 1986, stängdes 
skoldelen då det endast fanns 7 
elever inskrivna. Kvar blev ett 
resurscenter (Tomtebodaskolans 
resurscenter, TRC) med uppgift 
att fortbilda föräldrar och lärare, 
att ordna s k årskursbesök under 

en vecka för punktskriftsläsan-
de elever samt bistå med indivi-
duell utredning och träning för 
förskolebarn och skolelever. 

Synpedagogiskt stöd på 
hemorten
I samma takt som gruppen inte-
grerade elever blev fler än i spe-
cialskolan växte en stödorgani-
sation i form av reselärare fram 
under 1970-talet på specialsko-
lan. I Integrationsutredningens 
slutbetänkande (SOU 1982:19) 
beskrevs att deras uppgift var 
att ”…underlätta synskadade 
elevers anpassning till under-
visning i vanliga klasser….” 
och att de skulle ha en ”…. 
uppspårande och uppföljande 
verksamhet i samverkan med 
förskolekonsulenter, SÖ:s skol-
konsulent för synskadade elever 
samt samhällets och handikapp-
organisationernas medicinska 
och sociala organ.” (s.79). 
Integration handlade således om 

att eleven skulle anpassas till 
den rådande undervisningen på 
hemorten.
 Mycket har hänt sedan denna 
skrivning när det gäller det 
regionala stödets uppdrag och 
organisation. Reselärare flytta-
des från sin huvudman special-
skolan till Länsskolnämnderna 
1984 och benämndes nu kon-
sulenter. Tanken bakom omor-
ganisationen förmodas komma 
från den nya läroplanen Lgr 80 
som förespråkade ”en skola för 
alla” vilket befästes starkare 
även internationellt. I Salaman-
cadeklarationen 1994 sägs bl 
a att elever i behov av särskilt 
stöd måste ha tillgång till ordi-
narie skolor som ska tillgodose 
dem inom en pedagogik som 
utgår från deras behov. Innehål-
let i begreppet ”integration” 
förändrades därmed och idag 
talar vi om ”inklusion” vilket 
innebär att undervisningen i den 
vanliga skolan ska anpassas till 

Liten flicka läser stor 
punktskriftsbok på 
Blindskolan.
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varje elevs förutsättningar så att 
alla får en likvärdig utbildning. 
Beteckningen synskadade elever 
ändrades samtidigt till elever 
med synskada för att markera 
att eleven var i centrum, inte 
funktionsnedsättningen. 
 Resurscentren vid Tomteboda 
och Ekeskolan fortsatte sina 
verksamheter som tidigare 
under 1980 och 1990-talet som 
fristående nationella statliga 
myndigheter. År 1991 kom-
munaliserades grundskolan. I 
samband med detta lades Skolö-
verstyrelsen ned och två nya 
statliga myndigheter såg dagens 
ljus, Skolverket och Statens 
institut för handikappfrågor i 
skolan (SIH). Ansvaret för alla 
elevers utbildning flyttades till 
kommunerna. Denna omorgani-
sation väckte viss förvåning hos 
mig över statsmakternas sätt att 
tänka. Debatten under1980-talet 
hade ju handlat om vikten av 
integration. En separat myndig-
het för elever med funktionshin-
der kändes segregerande men 
skulle kunna tolkas som om det 
fanns en specifik metodik att 
värna om som inte fanns i det 
allmänna skolväsendet. 
 År 2001 var det dags för ännu 
en omorganisation. Stödets in-
riktning till att vara en stödverk-
samhet till kommuner där elever 
med funktionshinder fanns blev 
ännu tydligare och den statliga 
myndigheten bytte nu namn till 
Specialpedagogiska institutet 
(Sit). Begreppet ”handikapp” 
med fokus på individens till-
kortakommande försvann sedan 
WHO 1980 definierat det som 
relativt dvs att ett handikapp 

uppstod i samspelet mellan indi-
viden och miljön. Konsulenterna 
kallades nu rådgivare och skulle 
inte längre ha någon uppsökan-
de verksamhet. Kontakten med 
elev och familj minskade till 
förmån för insatser till skolans 
arbetslag. Det var och är fortsatt 
på kommunens uppdrag som det 
statliga stödet ges. Det syste-
met förutsätter ju att det finns 
kunskap ute i kommunerna om 
vilket stöd de behöver och om 
innehållet i det statliga stödet 
som de har rätt till. 
 Den 1 juli 2008 omorganisera-
des det regionala stödet på nytt. 
De statliga resurscentren och 
specialskolorna upphörde då 
som egna myndigheter och gick 
upp i den Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM) med 
uppdraget att komplettera kom-
munernas och skolornas egna 
resurser (www.spsm.se). All 
specialpedagogisk kunskap om 
elever med funktionsnedsätt-
ningar är på så sätt samlat under 
ett tak idag. Kursverksamhet 
sker både regionalt och centralt 
på resurscentren. 
 Det är svårt att bedöma på vil-
ket sätt denna ansvarsförskjut-
ning gynnat elever med svår 
synnedsättning som läser punkt-
skrift, då det inte förkommer 
någon systematisk samlad redo-
visning av deras skolgång. Min 
erfarenhet är att det inte finns 
kunskap om hur man undervisar 
en punktskriftsläsande elev i 
varje kommun. Här ser jag att 
Resurscenter syn har ett fortsatt 
viktigt uppdrag med ökade in-
satser riktade direkt till elev och 
skola om vi ska nå skolans mål 

om en likvärdig utbildning för 
denna elevgrupp.
Referens
Bäckman, Ö., Fellenius, K. & 
Inde, K. (2015). Återblickar. 
Mer än 40 år av svensk synhis-
toria. Karlstad: Indenova. ISBN 
978-91-63779-25-1
Boken kan beställas från kon-
torsservice@srf.nu. Synskada-
des Riksförbund tel: 08-39 90 
00
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Tack till alla 
skribenter! 
Men tänk på att bilder 
måste vara högupplösta 
för att tryckas, och skickas 
separat (dvs inte infogade i 
ett worddokument).
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Nya i styrelsen

Jag heter Lisen Österberg och 
jobbar på ett centralt stödteam 
i Linköpingskommun. Teamet 
heter konsultativt stöd och där 
jobbar jag som specialpedagog 
inriktning syn, men det finns 
även många andra professioner 
som ingår i teamet såsom logo-
ped, psykolog men även flera 
specialpedagoger med olika 
inriktningar. Mina arbetsupp-
gifter består främst i att ge råd 
och stöd till personal i skolorna/
förskolorna som möter elever 
med synnedsättning. Det är ett 
otroligt spännande och omväx-
lande jobb där jag är privili-
gierad och får följa barnen från 
förskolan upp till åk 9. Dels får 
jag följa elevernas utveckling 
men även pedagogernas arbete, 
hur pedagogerna börjar se möj-
ligheter istället för svårigheter. 
I början när skolan ställs inför 
mötet med en elev med synne-
dsättning, som oftast också är 
nytt för skolan, så kan det vara 
svårt att se lösningar. Men efter 
att jag arbetat med skolan är det 
oftast jag som får tips och nya 
idéer om hur dem arbetar. Jag 
har haft detta uppdrag i ca 3 ½ 
år. Samtidigt läser jag special-
lärarprogrammet inriktning syn 

Jag heter Catharina Månsson 
och är 55 år och arbetar sedan 5 
år tillbaka som rådgivare i Spe-
cialpedagogiksa skolmyndighe-
ten med placering i Härnösand. 
Är utbildad synpedagog och har 
läst specialpedagogik. Kom-
mer tidigare från Härnösands 
folkhögskola där jag under 23 
år arbetat med synnedsatta och 
blinda med allt från handikappi-
drott, ADL, optik och datorut-
bildningar. Jag har också under 
korta perioder arbetat på syn-
central och Arbetsförmedlingen 
Rehab.

Jag heter Åsa Karlsson Lund-
qvist och är förskollärare i 
grunden, utbildade mig därefter 
till speciallärare/synpedagog 
och arbetar nu som rådgivare 
på SPSM (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten), Resurscen-
ter syn i Stockholm. De områ-
den jag främst arbetar med är 
specialpedagogiska utredningar, 
kurser för personal som arbetar 
i förskola eller i förskoleklass 
och kurser för föräldrar till barn 
som har en synnedsättning. Jag 
har arbetat inom synområdet 
sedan 1982 då jag började på 
Tomtebodaskolans Resurscen-
ter. 

Boka in redan nu.  
1718 mars 2016 på 
Scandic hotell Uplan
dia i Uppsala
FFS konferens och 
årsmöte
Mer information kom
mer framöver på FFS 
hemsida och i Nya 
Synvärlden.

FFS

på Stockholmsuniversitet och 
hoppas vara klar i juni 2016. 
Det ska bli väldigt spännande 
att få vara en del av FFS sty-
relse, och det verkligen något 
jag ser fram emot.
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Posttidning A

2015

18-21 november
Getting in Touch with Litera-
cy Conference
Albuquerque, USA
www.gettingintouchwithlitera-
cy.org

2016

20-23 januari
BETT Show
London, England
www.bettshow.com 

18-19 februari 
IAER Vision Conference
Hyatt Regency Schaumburg 
Chicago
http://il.aerbvi.org/conference.
htm 

21 – 26 mars 
Technology and Persons with 
Disabilities Conference:
Manchester Grand Hyatt Hotel
San Diego, California
www.csun.edu/cod/

17-18 mars
FFS konferens och årsmöte
Hotell Uplandia, Uppsala
www.ffss.se

21-26 mars
CSUN, International Technol-
ogy and Persons with Disabil-
ities Conference
San Diego, USA
www.csun.edu/conference/2016

18-20 maj
SightCity 
(Fackmässa med hjälpmedel)
Frankfurt am Main, Tyskland
www.sightcity.net

1–4 juni
International Conference on
Cerebral Palsy and other 
Childhood-onset Disabilities
Stockholm 
http://eacd2016.org/ 

11-15 juli  
15th International Confer-
ence on Computers Helping 
People with Special Needs
Linz,  Österrike
http://www.icchp.org/ 

1– 5 augusti 
XXXVI th Convention of 
Pedagogy for the Blind and 
Visually Impaired 
Graz, Österrike
www.icevi-europe.com 

18-25 augusti
WBU-ICEVI Joint Assem-
blies 
Orlando, USA 
www.icevi.org

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


